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مقدمة

نستعني وبه الرَِّحيم الرَّحَمِن هللا ِبْسِم

ثم أهله، هو بما وجلَّ عزَّ هللا حمد به أبتدئ ما أفضل عنه: هللا عفا — محمد أبو قال
وبعد. عامًة، أنبيائه جميع وعىل خاصًة، ورسوله عبِده محمٍد عىل الصالة

جميل من لنا وقيَّض به، لنا طاقة ال ما لنا حمَّ وال الحرية، من وإياك هللا عصمنا
إىل َوَكلنا وال معاصيه، عن صارًفا أدبًا توفيقه من ووهبنا طاعته، إىل هاديًا دليًال عونه
تمييزنا، وقلَّة اختيارنا، وسوء آرابنا، د وتلدُّ ِبنْيَتنا، ووهاء ُقوانا، وَخَور عزائمنا، ضعف
من تَذُكر شاِطبَة بحرضة مسكني إىل املريَّة مدينة من وردني كتابك فإن أهوائنا؛ وفساد
لم ثم فيك، واستزدتُه لك، واستدمتُه عليه، وجل عز هللاَ وَحمدُت ني، يرسُّ ما حالك حسن
وَشحط الديار، وتنائي قة، الشُّ بُعد عىل بنفسك، وقصدتني شخُصك، عيلَّ اطلع أن ألبْث
من إال الذاكر ونىسَّ املشتاق سىلَّ ما هذا دون ويف الطريق. وَغْول املسافة، وطول املزار،
الصبا، ومحبة النَّشأة وحق املودات، ووكيد ة، األذمَّ سالف ورعى مثلك، الوفاء بحبل ك تمسَّ

تعاىل. هلل مودته وكانت
يف معانيك وكانت وشاكرون، حامدون عليه نحن ما ذلك من بيننا هللا أثبت ولقد
عىل وأطلعتني غرضك، بإقبالك إيلَّ كشف ثم كتبك، سائر من عهدته ما عىل زائدة كتابك
يحدوك وجهرك، ورسك ومرك، حلوك يف يل مشاركتك من علينا تزل لم سجيًة مذهبك،
أقول ذلك ويف بمثله. مقابلته غري جزاءً أبتغي ال أضعافه، عىل لك أنا الذي الصحيح الودُّ
يف — هللا رحمه النارص— املؤمنني أمري بن املغرية بن الرحمن عبد بن هللا لعبيد مخاطبًا

صديًقا: يل وكان طويلة، يل كلمة
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َس��َراُب ال��رَِّج��اِل اِت َم��َودَّ َوبَ��ْع��ُض َغ��َض��اَض��ٌة ِف��ي��ِه َل��يْ��َس ا ُودٍّ َك أََودُّ
َوِك��تَ��اُب َظ��اِه��ٌر نَ��ْق��ٌش َك ِل��ُودِّ ال��َح��َش��ى َوِف��ي ��ِري��َح ال��صَّ ال��نُّ��ْص��َح َوأَْم��َح��ْض��تُ��َك
إَِه��اُب َع��نْ��ُه ��يْ��ِن ِب��ال��َك��فَّ وُم��زِّق اْق��تَ��َل��ْع��تُ��ُه َه��َواَك ُروِح��ي ِف��ي َك��اَن َف��َل��ْو
ِخ��َط��اُب إَِل��يْ��َك ِل��ي ِس��َواُه ِف��ي َوَال إَِراَدٌة ِم��نْ��َك ال��ُودِّ َغ��يْ��ُر ِل��َي َوَم��ا
ذُبَ��اب ال��ِب��َالِد َوُس��كَّ��اُن َه��بَ��اءٌ َوال��َوَرى َج��ْم��َع��اءُ َف��األَْرُض ُح��ْزت��ُه إِذَا

وأسبابه ومعانيه، الحب صفة يف رسالًة لك أصنِّف أن — هللا أعزَّك — وكلَّفتني
ملا ُمورًدا لكْن مفننًا، وال ُمتزيًِّدا ال الحقيقة سبيل عىل وله فيه يقع وما وأعراضه،
أذكره، فيما باعي وَسعة حفظي انتهى حيث وقوعه، وبحسب وجهه عىل يحُرضني
ِقرص مع بنا واألَْوىل الفقر، من فهذا تكلَّفته، ملا لك اإليجاب ولوال مرغوبك. إىل فبدرُت
القايض كان وإن غًدا. املآب وُحسن امُلنقلب َرْحب به نرجو فيما إال نَرصفها أالَّ أعمارنا
أنه الدرداء أبي إىل يرفعه بإسناد عائذ، عن مالك بن يحيى عن حدَّثني أحمد بن حمام
الصالحني أقوال ومن الحق.» عىل لها عونًا ليكون الباطل من بيشء النفوس وا «أجمُّ قال:
«أريحوا األثر: بعض ويف يتقوَّى.» يحسن لم يتفتَّى يحسن لم «َمن : املريضِّ السلف من

الحديد.» يصدأ كما تصدأ فإنها النفوس؛
به ثني وحدَّ عنايتي، وأدركته حرضتي، شاهدتْه ما ذكر من فيه بد ال كلَّفتني والذي
كشفها، نَستجيز ال عورة إما فهي األسماء؛ عن الكناية يل فاغتفْر زمانه، أهل من الثقات

جليًال. ورجًال ودوًدا، صديًقا ذلك يف نُحافظ وإما
إِما ذكره، يف عيٌب ى واملسمَّ يَلحقنا وال تسميته، يف رضر ال من أُسمي أن وبحسبي
وقلِة خربه، بظهور عنه امُلخَرب من لرًىض وإما التبيني، وترُك الطيُّ عنه يُغني ال الشتهار

لنقله. منه إنكار
عيلَّ رآها ومن أنت تنكر فال شاهدته، فيما قلتُها أشعاًرا هذه رسالتي يف وسأورد
الشعر، بقول املتحلِّني مذهب فهذا نفسه، عن الحديث حاكي مسلك فيها سالٌك أني
ومذاهبهم. طرائقهم عىل لهم يَْعِرض فيما القوَل موني يجشِّ إخواني فإنَّ ذلك من وأكثر

إيلَّ. وناسبُه نحوه نحوُت ما يشاكل مما يل َعرض ما لك ذاكر أني وكفاني
عندي صحَّ أو رأيُت ما عىل واالقتصاَر حدك، عند الوقوَف هذا كتابي يف والتزمت
كثرت وقد سبيلنا، غري فسبيلُهم واملتقدمني؛ األعراب أخبار من ودعني الثقات، بنقل
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مقدمة

املستغَفر وهللا مستعار. بحيل أتحىلَّ وال سواي، أنيضمطيَّة أن مذهبي وما عنهم، األخبار
غريه. ربَّ ال واملستعان

باب

الباب، هذا فأولها عرشة: الحب أصول يف منها بابًا، ثالثني عىل هذه رسالتي وقسمت
من ذكر فيه باب ثم النوم، يف أحب من ذكر فيه باب ثم الحب، عالمات يف باب ثم
ال من ذكر فيه باب ثم واحدة، نظرة من أحب من ذكر فيه باب ثم بالوصف، أحب
باب ثم بالعني، اإلشارة باب ثم بالقول، التعريض باب ثم املطاولة، مع إال محبته تصح

السفري. باب ثم املراسلة،
الحب كان وإن بابًا، عرش اثنا واملذمومة املحمودة وصفاته الحب أعراض يف ومنها
اللغة مجاز عىل فهذا تُوصف. ال والصفُة وصفًة األعراض، يحتمل ال والعرض َعرًضا،
من الحقيقة يف أقل عرًضا وجودنا قولنا: معنى وعىل املوصوف، مقام الصفة إقامة يف
والنقصان الزيادة يف متباينة أنها علمنا لها، إدراكنا يف وأقبح وأحسن وأكثر عرضغريه،
وهي: مكانًا، تشغل ال ألنها التجزي، وال الكمية فيها تقع ال إذ واملعلومة؛ املرئية ذاتها من
ثم واإلذاعة، الكشف باب ثم الرس، طي باب ثم الوصل، باب ثم املساعد، الصديق باب
يخالفها، مما غريها بعدها يُحب لم صفًة أحب من باب ثم املخالفة، باب ثم الطاعة، باب

املوت. باب ثم الضنى، باب ثم الغدر، باب ثم الوفاء، باب ثم القنوع، باب ثم
الرقيب، باب ثم العاذل، باب وهي: أبواب؛ ستة الحب عىل الداخلة اآلفات يف ومنها

السلو. باب ثم البني، باب ثم الهجر، باب ثم الوايش، باب ثم
الذكر؛ املتقدمة األبواب من ضد منهما واحد لكل بابان الستة األبواب هذه ومن
ومنها الوصل، باب وضده الهجر؛ وباب املساعد، الصديق باب وضده العاذل؛ باب وهما:
لهما ضد وال الوايش، وباب الرقيب، باب وهي: الحب؛ معاني من لها ضد ال أبواب أربعة
يف اختلفوا قد املتكلمون كان وإن األول، ارتفع وقع إذا ما الضد وحقيقة ارتفاعهما. إال

لتقصيناه. الكتاب جنس من ليس فيما الكالم إطالة خوفنا ولوال ذلك.
نتكلم التي الحب معاني من التصاقب وليس الديار؛ تصاقب وضده البني وباب

وعدمه. الحب ارتفاع السلو معنى إذ بعينه؛ الحب وضده السلو، وباب فيها،
يف وباب املعصية، قبح يف الكالم باب وهما: الرسالة؛ بهما ختمنا بابان ومنها
واألمر وجل، عز هللا طاعة عىل الحضُّ كالمنا وآخَر إيرادنا خاتمَة ليكون التعفف، فضل
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بعض نَسق يف خالفنا لكنا مؤمن. كل عىل ُمفرتٌض فذلك املنكر؛ عن والنهي باملعروف
فجعلناها الرسالة، أبواب أول هو الذي الباب هذا َدرج يف املقسمة الرُّتبة هذه األبواب هذه
مراتبها أول ومن والوجود، والدرجات التقدم يف واستحقاقها منتهاها، إىل مباديها عىل
املستعان. وهللا يسرية. أبواب يف املساق فاختلف ضده؛ جنب إىل الضد وجعلنا آخرها، إىل
وتقسيم الرسالة، صدر وفيه فيه، نحن الذي الباب هذا أولُها اإليراد يف وَهيْئتُها
بالوصف، أحب من باب ثم الحب، عالمات باب ثم الحب، ماهية باب يف والكالم األبواب،
أحب من باب ثم املطاولة، مع إال يحب ال من باب ثم واحدة، نظرة من أحب من باب ثم
اإلشارة باب ثم بالقول، التعريض باب ثم يخالفها، مما غريها بعدها يحب لم صفة
باب ثم إذاعته، باب ثم الرس، طي باب ثم السفري، باب ثم املراسلة، باب ثم بالعني،
ثم الرقيب، باب ثم اإلخوان، من املساعد باب ثم العاذل، باب ثم املخالفة، باب ثم الطاعة،
البني، باب ثم الغدر، باب ثم الوفاء، باب ثم الهجر، باب ثم الوصل، باب ثم الوايش، باب
ثم املعصية، قبح باب ثم املوت، باب ثم السلو، باب ثم الضنى، باب ثم القنوع، باب ثم

التعفف. فضل باب
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احلب ماهية يف الكالم

فال تُوصف، أن عن لجاللتها معانيه ت دقَّ ِجد، وآخره َهزل أوله — هللا أعزك — الحب
القلوب إذ الرشيعة؛ يف بمحظور وال الديانة، يف بُمنَكر وليس باملعاناة، إال حقيقتها تُدرك
بأندلسنا منهم كثري، الراشدين واألئمة املهديني الخلفاء من أحب وقد وجل. عز هللا بيد
وشغفُه الحكم بن الرحمن وعبد هشام، بن والَحَكم لَدعجاء، معاوية بن الرحمن عبد
أم غزالن مع وأمره الرحمن عبد بن ومحمد الشمس، من أشهُر ابنه هللا عبد أُم بطروب
املؤيَّد هشام أم بصبح وافتتانُه املستنرص والحكم َمعلوم، واملطرف والقاسم عثمان بنيه
ومثل غريها، من للولد التعرُّض عن وامتناُعه — جميعهم وعن عنه هللا ريض — باهلل
ما أخبارهم من نذكر أن يجب وإنما — واجبة املسلمني عىل حقوقهم أن ولوال كثري. هذا
فال عيالهم مع ُقصورهم يف به ينفردون كانوا يشء هو وإنما الدين، وإحياء الحزُم فيه

قليل. غريَ الشأن هذا يف أخبارهم من ألوردُت — عنهم به اإلخبار ينبغي
شاهدناه ما ذلك وأحدُث يُحصوا، أن من فأكثر دولتهم ودعائم رجالهم ِكبار وأما
حتى الجبائني، من رجل بنت بواحد، عامر أبي بن امللك عبد بن ر املَظفَّ كلف من باألمس
بن هللا عبد الوزير بن العامر فناء بعد عليها َخلف التي وهي يتزوجها، أن ُحبُّها حمله

الرببر. رؤساء من رجٌل قتِلِه بعد تزوجها ثم َمسلمة،
معد، بن نزار أن أخربني الحسيني الُقريش َميمون بن العيش أبا أن هذا يشبه ومما
بعد إالَّ اإللهية وادعى بعده امللك ويل الذي نزار بن منصور ابنه ير لم مرص، صاحب
من وال ذََكر له يكن ولم هذا شديًدا. حبٍّا يُحبها كان لجارية مساعدًة مولده، من مدة

سواه. ذكره ويُحيي ملكه يَرث
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استغني قد َمن القديمة واألزمان املاضية الدهور يف والفقهاء الصالحني ومن
فيه ما وشعره مسعود بن ُعتبة بن هللا ُعبيد خرب من ورد وقد ذكرهم، عن بأشعارهم
عنه هللا ريض — عبَّاس ابن ُفتيا من جاء وقد السبعة، املدينة فقهاء أحد وهو الكفاية،

قود. وال َعْقل ال الهوى قتيل هذا يقول: حني غريه إىل معه يحتاج ال ما —
أجزاء بني اتصال أنه إليه أذهب والذي وأطالوا، وقالوا ماهيته يف الناس اختلف وقد
بن محمد حكاه ما عىل ال الرفيع، عنرصها أصل يف الخليقة هذه يف املقسومة النفوس
سبيل عىل لكْن مقسومة، أَُكٌر األرواح الفلسفة: أهل بعض عن — هللا رحمه — داود

تركيبها. هيئة يف ومجاورتها العلوي عاملها مقرِّ يف قواها مناسبة
واالنفصال. االتصال هو إنما املخلوقات يف والتباين التمازج رس أن علمنا وقد
وتأثري محسوس عمٌل وللُمجانسة ساكن، ِمثْله إىل وامِلثْل شكله، يستدعي دأبًا والشكل
بيننا، فيما موجود تَشابه فيما والنزاع األنداد يف واملوافقة األضداد يف والتنافر مشاهد،
املعتدل، اد الصعَّ الجوهر وجوهرها الخفيف، الصايف العاَلم وعاَلُمها بالنفس فكيف
معلوم ذلك كل والنفار؟! والشهوة واالنحراف والتَّوق وامَليل االتفاق لَقبول املهيأ وِسنْخها
َخَلَقُكم الَِّذي ﴿ُهَو يقول: وجل عز وهللا إليها، فيسكن اإلنسان ف ترصُّ أحوال يف بالفطرة
ولو منه. أنها السكون علَّة فجعل إَِليَْها﴾؛ ِليَْسُكَن َزْوَجَها ِمنَْها َوَجَعَل َواِحَدٍة نَّْفٍس ن مِّ
ونحن الصورة، من األنْقُص يُستحسن أالَّ لوجب الجسديَّة الصورة ُحسن الحب علُة كان
كان ولو عنه، لقلبه محيًدا يجد وال غريه فضَل ويَعلم األدنى يُؤثر ممن كثريًا نجد
ذات يف يشء أنه فِعْلُمنا يُوافقه؛ وال يساعده ال من املرء أحب َلَما األخالق يف للُموافقة
ألمر ودَّك فمن سببها؛ بفناء تفنى وتلك األسباب، من لسبب امَلحبة كانت وربما النفس.

أقول: ذلك ويف انقضائه، مع وىلَّ

يَ��ِزْد َوَل��ْم ِب��َش��ْيءٍ يَ��نْ��ُق��ْص َف��َل��ْم تَ��نَ��اَه��ى َك��ْونِ��ِه َح��ْس��ِب َع��َل��ى ال��بَ��اِق��ي َل��َك ِوَداِدي
أََح��ْد يَ��ْع��َل��ُم��ُه َح��اَش��اُه َس��بَ��ٌب َوَال ِع��لَّ��ٌة اإلَِراَدِة َغ��يْ��َر َل��ُه َوَل��يْ��َس��ْت
األَبَ��ْد َع��َل��ى يَ��ْف��نَ��ى َل��يْ��َس ُوُج��وٌد َف��ذَاَك نَ��ْف��ِس��ِه ِع��لَّ��َة ��ْيءَ ال��شَّ َوَج��ْدنَ��ا َم��ا إِذَا
ُوِج��ْد َل��ُه َم��ا ُع��ْدِم��نَ��ا ِف��ي َف��ِإْع��َداُم��ُه ِخ��َالَف��ُه ِل��َش��ْيءٍ َوَج��ْدنَ��اُه ��ا َوإِمَّ

هللا يف املتحابِّني محبَّة فأفضلها ُرضوب، املحبة أن علمنا أننا القول هذا يؤكِّد ومما
ِعْلم لفضل وإما واملذاهب، النِّحلة أصل يف التفاق وإما العمل، يف الجتهاد إما وجل؛ عز

اإلنسان. يُمنحه
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واملعرفة، التصاحب ومحبة املطالب، يف واالشرتاك األلفة ومحبة القرابة، ومحبة
لرس املتحابني ومحبة املحبوب، جاه يف الطمع ومحبة أخيه، عند املرء يضعه الرب ومحبة
ال التي العشق ومحبة الوطر، وقضاء اللذة بلوغ ومحبة سرته، يلزمهما عليه يجتمعان
عللها، انقضاء مع منقضية األجناس هذه فكل النفوس. اتصال من ذكرنا ما إال لها علة
العشق محبة حاَىش ببعدها. فاترة بدنوها، متأكدة بنقصانها، وناقصة بزيادتها، وزائدة
السايل اإلنسان لتجد وإنك باملوت. إال لها فناء ال التي فهي النفس، من امُلمكن الصحيح
له واهتاج الطرب، واعتاده وصبا، وارتاح تذكر ذكَّرته إذا املتناهية ن السِّ وذا برغمه،

الحنني.
والوسواس، والَخبل البال ُشغل من املذكورة األجناس هذه من يشء يف يعرض وال
الشجا دالئل وسائر والزفري والنُّحول املطبوعة، السجايا واستحالة املركبة، الغرائز وتبدُّل
قال فإن نَفساني، وامتزاج ُروحاني، استحسان أنه بذلك فصحَّ العشق، يف يعرض ما
االتصال يف مشرتكان الجزءان إذ مستوية؛ بينهما املحبَّة لكانت كذلك هذا كان لو قائل:
نفس ولكنَّ صحيحة، معارضة َلعمري هذه نقول: أن ذلك عن فالجواب واحد، وحظهما
بها املحيطة والُحجب الساترة األعراض ببعض الجهات مكتنفُة يُحبه من يحب ال الذي
هي، حيث حلولها قبل بها متصًال كان الذي بالجزء تُحس فلم األرضية، الطبائع من

واملحبة. االتصال يف الستويا تخلَّصت ولو
قاصدة له، طالبٌة املجاورة، يف يرشكها كان ما بمكان عاملة متخلصة املحب ونفس
جوهر قوة والحديد، كاملغنطيس أمكنها لو له جاذبة ملالقاته، مشتهية عنه، باحثة إليه،
تقصد أن تصفيتها من وال تحكمها من تبلغ لم الحديد جوهر بقوة املتصلة املغنطيس
شكلها إىل قصدت لشدتها الحديد قوة أن كما وعنرصها، شكلها من أنه عىل الحديد إىل
غري الذات مرتوكة الحديد وقوة األقوى، من تكون إنما أبًدا الحركة إذ نحوه؛ وانجذبت
والرضورة، بالطبع نحوه وتنهض إليه، وتنقطع يشبهها، ما تطلب بحابٍس، ممنوعة

د. والتعمُّ وباالختيار
مغالبَة أيًضا قوته من يبلغ لم إذ ينجذب؛ لم بيدك الحديد أمسكت متى وأنت
واكتفت ببعض، بعضها اشتغل الحديد أجزاء كثرت ومتى منه. أقوى هو مما له امُلمسك
ووازت املغنطيس ِجرم عُظم فمتى عنها، النازحة قواها من اليسري طلب عن بأشكالها
عىل تربز ال الحجر يف وكالنار املعهود. طبعها إىل عادت الحديد ِجرم ُقوى جميَع ُقواه
الِجرمني ومجاورة القدح بعد إال كانت حيث ألجزائها واالستدعاء االتصال يف الحجر قوة

تظهر. وال تبدو ال َحجرها يف كامنة فهي وإال واصطكاكهما، بضغطهما
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واتفاق مشاكلة وبينهما إال يتحابَّان اثنني تجد ال أنك أيًضا هذا عىل الدليل ومن
وتأكَّدت امُلجانسة زادت األشباه كثرت وكلما قل، وإن هذا يف بد ال الطبيعية، الصفات
ما مجندة، جنود «األرواح يؤكِّده: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقوُل ِعيانًا، تراه هذا فانظر املودة.
«أرواح الصالحني: أحد عن مرويٌّ وقوٌل اختلف.» منها تناكر وما ائتلف، منها تَعارف
يُحبه، النقصان أهل من رجل له ُوصف حني بقراط اغتم ما ولهذا تتعارف.» املؤمنني

أخالقه. بعض يف وافقتُه وقد إال أحبني ما فقال: ذلك يف له فقيل
أظهر حتى نفسه عن يحتجُّ يزل فلم ظلًما، سجنه امللوك بعض أن أفالطون وذكر
أيها إليه: كالمه إيصال يتوىل كان الذي وزيره له فقال ظالم، له أنه امللك وعلم براءته،
أني غري سبيل، إليه يل ما لعمري امللك: فقال وله؟ لك فما بريء؛ أنه لك استبان قد امللك،
يف أفتش أن فاحتجُت قال: أفالطون، إىل ذلك فأدَّى هو. ما أدري ال استثقاًال لنفيس أجد
فإذا أخالقه يف فنظرت يشبهها، مما وأخالقه نفسه به أقابل شيئًا أجد وأخالقي نفيس
املوافقة، هذه حركت أن إال هو فما يفَّ، الطبع هذا فميزت للظلم، كاره للعدل محب هو
أجد ما كل انحلَّ قد لوزيره: وقال بإطالقي فأمر بنفيس، الذي الطبع بهذا نفسه وقابلت

له. نفيس يف
أن فالظاهر الحسنة، الصورة عىل األمر أكثر يف أبًدا الحب توقع التي العلة وأما
تثبتت بعضها رأت إذا فهي املتقنة، التصاوير إىل وتميل حسن، يشء بكل تولع النفس
تميز لم وإن الحقيقية، املحبة وصحت اتصلت أشكالها من شيئًا وراءها ميزت فإن فيه،

الشهوة. هو وذلك الصورة، حبها يتجاوز لم أشكالها من شيئًا وراءها
من األول السفر يف وقرأت النائية، النفوس أجزاء بني عجيبًا لتوصيًال للصور وإن
عىل شاَرطه البنته مهًرا خاله البن غنًما َرعيه أيام السالم عليه يعقوب النبي أن التوراة
السالم عليه — يعقوب فكان لالبان، أغر وكل ليعقوب بَهيم فكل إنسالها، يف املشاركة
املاء يف الجميع يلقي ثم بحاله، نصًفا ويرتك نصًفا يسلخ الشجر قضبان إىل يعمد —
بُْهًما نصًفا نصفني؛ إال تلد فال الوقت ذلك يف الطروقة إرسال ويتعمد الغنم، تَرده الذي

ُغرٍّا. ونصًفا
لهما فرآه أعالمه إىل فنظر ألبْيَضني، أسود بابن أُتى أنه القافة بعض عن وذكر
فيه كان الذي البيَت فأُدخل عليه، اجتمعا الذي املوضع عىل يُوَقف أن فرغب شك، غري
ِقبل ِمن ألبيه: فقال الحائط، يف أسود صورَة املرأة نظر يوازي فيما فرأى َمْضجعهما،

ابنك. يف أُتيَت الصورة هذه
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يف املرئيَّ فيخاطبون أشعارهم، يف املعنى هذا الكالم أهل شعراء يرصف ما وكثريًا
وغريه سيَّار بن إبراهيم النظَّام شعر يف املستفيض وهو الباطن، املعقول خطاَب الظاهر

منه: شعًرا، أقول ذلك ويف املتكلمني، من

يَ��ِف��رُّونَ��ا أْن ِم��نْ��ُه��ْم ال��َف��رِّ َوِع��لَّ��ُة تَ��ْع��ِرُف��َه��ا األَْع��َداءِ ِف��ي ال��نَّ��ْص��ِر ِع��لَّ��ُة َم��ا
َم��ْك��نُ��ون��ا ال��نَّ��اِس ِف��ي لُ��ْؤلُ��ًؤا يَ��ا إَِل��يْ��َك َق��اِط��بَ��ًة ال��نَّ��اِس نُ��ُف��وِس ِن��َزاُع إِالَّ
يَ��ع��ُش��ونَ��ا ��اِد ��عَّ ال��صَّ نُ��وِرَك إَِل��ى َف��ُه��ْم أَبَ��ًدا يَ��نْ��ثَ��ِن��ي َال اَم��ُه ُق��دَّ ُك��نْ��َت َم��ْن
يَ��ك��رُّون��ا َدأبً��ا َف��ُه��ْم َط��وًْع��ا إَِل��يْ��َك تَ��ْص��ِرُف��ُه َف��ال��نَّ��ْف��ُس َخ��ْل��َف��ُه تَ��ُك��ْن َوَم��ْن

أقول: ذلك ومن

ال��َع��يُّ ِب��تَ��ْم��ِي��ي��ِزي أْزَرى َف��َق��ْد ِل��ي أَِب��ْن انْ��ِس��يٌّ أَِم أَنْ��َت األَْم��َالِك َع��اَل��ِم أَِم��ْن
ُع��ْل��ِويُّ َف��ال��ِج��ْرُم ال��تَّ��ْف��ِك��ي��ُر أُع��م��ل إِذَا أَنَّ��ُه َغ��يْ��َر إِنْ��ِس��يَّ��ًة َه��يْ��ئَ��ًة أََرى
ال��طَّ��ِب��ي��ِع��يُّ األَِن��ي��ُق ال��نُّ��وُر أَنَّ��َك َع��َل��ى َخ��ْل��ِق��ِه َم��ذَاِه��َب َس��وَّى َم��ْن تَ��بَ��اَرَك
اتِّ��َص��اِل��يُّ ال��نُّ��ُف��وِس ِف��ي ِم��ثَ��اٌل إَِل��يْ��نَ��ا َس��اَق��ُه ال��رُّوُح أَنَّ��َك ِع��نْ��ِدي َش��كَّ َوَال
َم��ْرئِ��يُّ أَنَّ��َك َغ��يْ��َر َع��َل��يْ��ِه نَ��ِق��ي��ُس َش��اِه��ًدا ُح��ُدوثِ��َك ِف��ي َدِل��ي��ًال َع��ِدْم��نَ��ا
ال��َح��ِق��ي��ِق��يُّ ال��رَِّف��ي��ُع ال��َع��ْق��ُل أَنَّ��َك ِس��َوى نَ��ُق��ْل َل��ْم ال��َك��ْوِن ِف��ي ال��َع��يْ��ِن ُوُق��وُع َوَل��ْوَال

منها: املتوهم»، «اإلدراك يل قصيدًة ي يُسمِّ أصحابنا بعض وكان

ال��َم��َع��اِن��ي اْخ��ِت��َالَف تَ��ُح��دُّ َف��َك��يْ��َف َق��اِئ��ًم��ا ِب��ِه ِض��دٍّ ُك��لَّ تَ��َرى
َف��ان َغ��يْ��َر ث��اب��تً��ا َع��َرًض��ا َويَ��ا ِج��َه��ات ذَا َال ال��ِج��ْس��ُم أَيُّ��َه��ا َف��يَ��ا
ِب��ال��ُم��ْس��تَ��بَ��ان لُ��ْح��َت ُم��ذْ ُه��َو َف��َم��ا ال��َك��َالم ُوُج��وَه َع��َل��يْ��نَ��ا نَ��َق��ْض��َت

علة، وال ملعنًى ال يتباغضان الشخصني ترى البغضة، يف موجود بعينه وهذا
منه الدواء وفيه َعيَاء، داء — هللا أعزك — والحب سبب. بال بعًضا بعضهما ويستثقل
عليلُها يتمنَّى وال الربءَ، سليُمها يودُّ ال مشتهاة، وعلة مستلذ، ومقاٌم املعاملة، قدر عىل
يُحيل حتى عنده، يصُعب كان ما عليه ل ويُسهِّ منه، يأنف كان ما للمرء يُزيّن اإلفاقة،

هللا. شاء إن بابه يف ملخًصا ذلك كل وسيأتي املخلوقة. والِجِبلَّة املركبة الطبائع
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خرب

الوجد، به وأرض حبائله، يف وتورَّط الحب يف َوِحل قد معاريف بعض من فتًى علمُت ولقد
ينطق وال به، ما كشف يف وجلَّ عزَّ هللا إىل بالدعاء تطيب نفسُه كانت وما الدنف، وأنصبه
همه، وطويل بالئه عظيم عىل يُحب، ممن والتمكن بالوصل إال دعاؤه كان وما لسانُه، به
حاله وسوء إكبابه من فرأيت يوًما جالستُه ولقد سقمه. فْقد يريد ال بسقيٍم الظنُّ فما
يف الكراهية أثر رأيُت فلقد عنك. هللا فرَّج قويل: بعض يف له فقلت ساءني، ما وإطراقه

وجهه.
طويلٍة: كلمٍة من أقول مثله ويف

أَنْ��َص��ِرُف األَيَّ��اِم َم��َدى َع��نْ��َك َوَل��ْس��ُت أََم��ِل��ي يَ��ا ِف��ي��َك بَ��َالِئ��ي َوأَْس��تَ��ِل��ذُّ
َواألَِل��ُف ُم ال��الَّ إِالَّ َج��َواِب��َي َف��َم��ا ِت��ِه َم��َودَّ َع��ْن تَ��تَ��َس��لَّ��ى ِل��ي ِق��ي��َل إِْن

خرب

محمد بن قاسم بن محمد بكر أبو نفسه عن به أخربني ملا مخالفة الصفات وهذه
لم أنه معاوية، بن الرحمن عبد بن هشام اإلمام ولد من بالشليش، املعروف ، القريشُّ
الُحب حدِّ إىل واألُلفة حبة الصُّ حد تجاوز وال منه، باَن إلٍف عىل أِسف وال قط، أحًدا يُحب

ُخلق. منذ والعشق
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باب والعني النظر؛ إدمان فأولها الذكي؛ إليها ويهتدي الفطن، يقفوها عالمات وللُحب
بواطنها، عن وامُلعربة لضمائرها، ة وامُلعربِّ رسائرها، عن املنقبة وهي الشارع، النفس
مال حيث ويميل بانزوائه، وينزوي املحبوب، بتنقل ل يتنقَّ يطرف، ال الناظر فرتى

منه: شعًرا، أقول ذلك ويف الشمس، مع كالحرباء

ال��بَ��ْه��ِت َح��َج��ِر ِم��ْن يَ��ْح��ُك��وَن َم��ا َك��أَنَّ��َك َم��ْوِق��ٌف َغ��يْ��ِرَك ِع��نْ��َد ِل��َع��يْ��ِن��ي َف��َل��يْ��َس
َوال��نَّ��ْع��ِت ال��نَّ��ْح��ِو ِف��ي َك��ال��َم��نْ��ُع��وِت تَ��َق��لَّ��بْ��ت َوَك��يْ��َف��َم��ا انْ��َص��َرف��ت َح��يْ��ُث أَُص��رُِّف��َه��ا

وإن ذلك، غري تعمد ولو محبوبه سوى عىل يُقبل يكاد فما بالحديث، اإلقبال ومنها
به يأتي ما كل واستغراُب حدَّث، إذا لحديثه واإلنصات فيه، يرُمقه ملن ليستبني التكلف
والشهادة ظلم، وإن وموافقتُه كذب، وإن وتصديقه العادات، وَخرق املحال، عنُي وكأنه

تناول. القول وجوه من وجه وأيَّ سلك كيف واتباُعه جار، وإن له
والدنو بُقربه للقعود د والتعمُّ فيه، يكون الذي املكان نحو بالسرِي اإلرساُع ومنها
مفارقته، إىل داٍع جليل خطب ِبكل واالستهانُة عنه، للزوال املوجبة األشغال واطِّراح منه،

شعًرا: أقول ذلك ويف عنه، القيام عند اليشء يف والتباطؤ

ال��َف��نَ��اءِ نَ��ْح��َو يُ��َق��اُد َع��اٍن َم��ْش��َي إِالَّ أَْم��ِش َل��ْم َع��نْ��ِك ُق��ْم��ُت َوإِذَا
��َم��اءِ ِل��ل��سَّ َق��اِط��ًع��ا َك��اَن إِذَا ِر َك��ال��بَ��ْد أَْح��تَ��ثُّ إَِل��يْ��ِك َم��ِج��ي��ِئ��ي ِف��ي
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اإلِبْ��َط��اءِ ِف��ي ال��ثَّ��اِب��تَ��اِت ِل��يَ��ِة ال��َع��ا َك��األَنْ��ُج��ِم ُق��ْم��َت إِْن َوِق��يَ��اِم��ي

بغتًة. وطلوعه فجأًة يُحب من رؤية عند املحب عىل تبدو وروعٌة يقع بَْهت ومنها
اسمه سماع عند أو محبوبه، يُشبه من رؤية عند املحب عىل يبدو اضطراب ومنها

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف فجأة،

َوتَ��َف��طَّ��َرا َح��ْس��َرًة َق��ْل��ِب��ي تَ��َق��طَّ��َع ُح��ْم��َرٍة َالبَ��َس َع��يْ��نَ��اَي َرأَْت َم��ا إِذَا
َف��تَ��َع��ْص��َف��َرا ثَ��ْوبَ��ُه ِم��نْ��َه��ا َج َوَض��رَّ َس��اِف��ًك��ا ِب��ال��لَّ��ْح��ِظ ال��نَّ��اِس ِل��ِدَم��اءِ غ��َدا

كأنه ذلك، قبَل به ممتنًعا كان مما عليه يقدر كان ما كل ببذل املرءُ يجود أن ومنها
بخيل فكم نفسه؛ يف ب ويُرغِّ محاسنه، ليُبدي ذلك كل حظه. يف واملسعي له، املوهوب هو
تزيَّن! وتِفل تأدب! وجاهل تطرب! الطبع وغليظ ع! تشجَّ وجبان تطلَّق! وقُطوب جاد!

تبذَّل! ومصون تفتَّك! وناسك تفتى! سن وذي تجمل! وفقري
واستطارة شعله، د وتوقُّ حريقه، ج وتأجُّ الحب نار استعار قبل تكون العالمات وهذه
ما كل عن واإلعراض ِرساًرا، الحديث ترى فحينئذ مأخذه، وأخذ تمكن إذا فأما لهبه.

منها: العالمات، هذه من كثريًا فيها جمعُت أبيات ويل جهاًرا. املحبوب عن إال َحرض

أَرِج َع��نْ��بَ��ٍر َع��ْن ِل��ي َويَ��ْع��بَ��ُق ِف��ي��ِه ِل��ي يُ��ذَْك��ُر َك��اَن َم��ا إِذَا ال��َح��ِدي��َث أَْه��َوى
ال��َغ��ِن��ِج ال��ُم��ْس��تَ��ْط��رِف َل��ْف��ِظ��ِه ِس��َوى إَِل��ى يُ��َج��اِل��ُس��ِن��ي ��ْن ِم��مَّ أَْس��تَ��ِم��ْع َل��ْم َق��اَل إِْن
ِب��ُم��نْ��َع��ِرِج َع��نْ��ُه أَْج��ِل��ِه ِم��ْن ُك��نْ��ُت َم��ا َم��ِع��ي ال��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��ُر يَ��ُك��وُن َوَل��ْو
َوِج��ي َم��ْش��ُي َوال��َم��ْش��ُي ُم��ْل��تَ��ِف��تً��ا أََزاُل َال َف��ِإنِّ��َي ُم��ْض��َط��رٍّا َع��نْ��ُه أَُق��ْم ِف��ِإْن
ال��لُّ��ج��ِج ِف��ي ال��بَ��رَّ ال��َغ��ِري��ِق اْرتِ��َق��اِب ِم��ثْ��ل ُم��ْرتَ��ِح��ٌل َع��نْ��ُه َوِج��ْس��ِم��ي ِف��ي��ِه َع��يْ��نَ��اَي
َوال��َوَه��ِج ال��نَّ��ْق��ِع َوَس��َط تَ��ثَ��اءََب َك��َم��ْن تَ��بَ��اُع��َدُه أَذُْك��ر إِْن ِب��ال��َم��اءِ أَُغ��صُّ
َرِج ال��دَّ َم��ْوِض��َع َألَْدِري َوإِنِّ��ي نَ��َع��ْم، أَُق��ْل: ��ِم��اءِ؟ ال��سَّ َق��ْص��د ُم��ْم��ِك��ٌن تَ��ُق��ْل: َوإِْن

يف والتضايُق الزائد، الكثري االنبساُط بَرص: ذي لُكل الظاهرة وشواهده عالماته ومن
باالتكاء، وامليل الخفي، الغمز وكثرة أحدهما، يأخذه اليشء عىل واملجاذبة الواسع، املكان
ما فضلة ورشب الظاهرة، األعضاء من أمكن ما وملس املحادثة، عند اليد ملسِّ والتعمد

فيه. يقابله الذي املكان وتحري اإلناء، يف املحبوب أبقى
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واألسباب الباعثة، والعوارض الدواعي قدر عىل وهي متضادة، عالمات ومنها
تضادها، غايات يف أفرطت إذا واألشياء أنداد، واألضداد املهيجة، والخواطر املحركة،
األوهام؛ فيها تضلُّ وجل عز هللا من قدرة تشابهت، اختالفها حدود انتهاء يف ووقفت
إذا والغم قتل، أفرط إذا الَفَرح ونجد النار، ِفْعل َفَعل اليد يف حبسه أدمن إذا الثلج فهذا
فنجد كثري، العالم يف وهذا العينني. من الدمع أسال واشتد كثر إذا والضحك قتل، أفرط
معنًى، بغري جدُّهما بهما أكثر شديًدا تأكًدا بينهما وتأكدت املحبة يف تكافيا إذا املحبني
وتتبع األمور، من يسري كل يف بعض عىل بعضهما وخروُج تعمًدا، القول يف وتضادُّهما

معناها. غري عىل وتأولها صاحبه من تقع لفظًة منهما كلٌّ
وبني هذا بني والفرق صاحبه. يف منهما واحد كل يعتقده ما ليبدو تجربة هذه كل
فإنك الرىض؛ رسعُة التشاجر وُمخارجة الشحناء عن املتولدة واملضادة الهجرة حقيقة
النفس، الساكن عند يصلُح يقدر ال الذي االختالف من الغاية بلغا قد امُلحبني ترى بينما
قد تراهما أن تلبث فال أبًدا، الَحَقود عند ينجرب وال الطويل، الزمن يف األحقاد من السالم
بعينه الحني ذلك يف وانرصفا الخالف، وسقط املعاتبة، وأُهدرت حبة، الصُّ أجمل إىل عادا

مراًرا. الواحد الوقت يف هكذا واملداعبة، امُلضاحكة إىل
أن يف تتماَر وال البتَة، ريٌب يدخلنَّك وال شكٌّ يُخاِلْجك فال اثنني، من هذا رأيت وإذا
تجربًة ودونكها صارف، عنه يرصفه ال من َقْطع فيه واْقطع دفينًا، الحب من ا رسٍّ بينهما
رأيتُه وقد صحيح، وائتالف املودة يف تكاٍف عن إال يكون ال هذا صادقة: وخربًة صحيحًة

كثريًا.
يف الكالم ويستلذ يُحب، من اسم سماع يستدعي املحب تجد أنك أعالمه: ومن
أن تخوُّف ذلك عن ينهنهه وال لها، ارتياحه ليشء يرتاح وال رياه، ِهجِّ ويجعلها أخباره،
أالَّ امُلحب أمكن فلو — ويُصم يُعمي اليشء وُحبُّك — الحارض ويفهم السامع يَفطن
أن املودة للصادق ويعرض اه. تعدَّ ملا يُحبه َمن ذكر إال فيه يكون مكان يف حديٌث يكون
صار يُحب من ِذْكر ِمن له تهتاج ما وقت إال هو فما ُمشتٍه، له وهو الطعام يف يبتدئ
يفاتحكه فإنه الحديث، ويف املاء، يف وهكذا املريء، يف وشًجى الحلق، يف ُغصًة الطعام
منطقه، يف الحوالة فتستبني يُحب، فيمن الفكر خطرات من خطرًة له فتَعرض مبتهًجا،
الوجه، َطْلق هو فبينما االنفالق؛ وشدة واإلطراق الُوجوُم ذلك: وآيُة حديثه، يف والتقصري
الكلمة، من يربم الحركة، جامَد النفس، حائَر متثاقًال ُمنطبًقا صار الحركات، خفيُف

السؤال. من ويضجر
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فيه، يكون حدٍّ دون الجسم ونُحول باالنفراد، واألنس الوحدة، ُحبُّ عالماته: ومن
يف كلمة عن يخون ال وُمخرب يكِذب ال دليل وامليش. والحركة التقلب من مانع وجع وال

كامنة. النفس
الكواكب، ُرعاة أنهم وحكوا وصفه، يف الشعراء أكثر وقد أعراضامُلحبني، من والسهُر

بالعالمات: م يتوسَّ وأنه الرس، كتمان وأذكر أقول ذلك ويف الليل. طول وواصُفو

ال��َه��تُ��وِن ��ْك��ِب ال��سَّ ِب��ال��َح��يَ��ا ��ْت َف��َع��مَّ ُش��ئُ��ونِ��ي ِم��ْن ��َح��اِئ��ُب ال��سَّ تَ��َع��لَّ��م��ِت
ُم��ع��ي��ن��ي َس��َه��ري َع��َل��ى أَْم ب��ذل��ك َرِف��ي��ق��ي َغ��َدا ِف��ي��َك ال��لَّ��يْ��ُل َوَه��ذَا
ُج��ُف��ونِ��ي نَ��ْوًم��ا أَْط��بَ��َق��ْت َم��ا أال … اإلِْظ��َالُم يَ��نْ��َق��ِض َل��ْم َف��ِإْن
ِح��ي��ِن ُك��لِّ ِف��ي َزاِئ��ٌد َوُس��ْه��ٌد َس��ِب��ي��ٌل َل��نَ��ا ال��نَّ��َه��اِر إَِل��ى َف��َل��يْ��َس
ال��ُع��يُ��وِن ُم��َالَح��َظ��ِة َع��ْن َس��نَ��اَه��ا يُ��ْخ��ِف��ي َوال��َغ��يْ��ُم نُ��ُج��وَم��ُه َك��أَنَّ
ِب��ال��ظُّ��نُ��وِن إِالَّ يَ��ِب��ي��ُن َف��َل��يْ��َس ُم��نَ��ايَ��ا يَ��ا ِوَداِدَك ِف��ي َض��ِم��ي��ِري

منها: قطعٌة ذلك مثل ويف

َوال��ُخ��نَّ��ِس ثُ��بُ��وتِ��َه��ا َج��ِم��ي��َع أَْرَع��ى أَْن ُك��لِّ��ْف��ُت َك��أَنَّ��ِن��ي ال��نُّ��ُج��وَم أَْرَع��ى
ِح��نْ��َدِس ِم��ْن ِف��ْك��َرتِ��ي ِف��ي أُْض��ِرَم��ْت َق��ْد ال��َج��َوى ِن��ي��َراُن َوال��لَّ��يْ��ُل َف��َك��أَنَّ��َه��ا
ِب��ال��نَّ��ْرِج��ِس نَ��بْ��تُ��َه��ا ��َع ُوشِّ َخ��ْض��َراءَ َرْوَض��ٍة َح��اِرَس أَْم��َس��يْ��ُت َوَك��أَنَّ��ِن��ي
ال��ُك��نَّ��ِس َج��ْرِي َرْص��ِد ِف��ي ال��َوَرى أَْق��َوى أَنَّ��ِن��ي أَيْ��َق��َن بَ��ْط��َل��ي��ُم��وُس َع��اَش َل��ْو

بيت يف بشيئني شيئني تشبيه األبيات هذه يف يل وقع يُوجبه: ملا يذكر قد واليشء
أكمُل هو ما ويل الشعر، يف مستغرب وهذا والليل»، «فكأنها أوله الذي البيت وهو واحد،
وكالهما واحد، بيت يف أشياء أربعة وتشبيه واحد، بيت يف أشياء ثالثة تشبيه وهو منه،

وهي: أُوردها، التي القطعة هذه يف

يُ��َع��ْرِب��ُد يَ��َزاُل َم��ا ال��تَّ��ِج��نِّ��ي ِب��َخ��ْم��ِر ��ٌد ُم��َس��هَّ يَ��نَ��اُم َم��ا ُم��َع��نٍّ��ى َم��ُش��وٌق
ويُ��بْ��ِع��ُد َويُ��ْدِن��ي َويَ��ْس��تَ��ْح��ِل��ي يُ��ِم��رُّ َع��َج��اِئ��بً��ا إَِل��يْ��َك يُ��بْ��ِدي َس��اَع��ٍة َف��ِف��ي
َوأَْس��َع��ُد َونَ��ْح��ٌس َوأَنْ��َداٌد ِق��َراٌن َوال��رَِّض��ى َوال��َه��ْج��َر َوال��َع��ت��َب ال��نَّ��َوى َك��أَنَّ
أَْح��ُس��ُد ُك��نْ��ُت َوَق��ْد َم��ْح��ُس��وًدا َوأَْص��بَ��ْح��ُت تَ��َم��نُّ��ع ُط��وِل بَ��ْع��َد ِل��َغ��َراِم��ي َرثَ��ى
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َويَ��ح��م��ُد يُ��ثْ��ِن��ي َف��ُه��و ال��َغ��َواِدي َس��َق��تْ��ُه َزاِه��ٍر ال��رَّْوِض ِم��َن نُ��وٍر َع��َل��ى نَ��ِع��ْم��نَ��ا
ُم��َورَُّد وَخ��دٌّ َوأَْج��َف��اٌن ُدُم��وٌع َع��اِط��ًرا َوال��رَّْوَض َوال��ُم��ْزَن ال��َح��يَ��ا َك��أَنَّ

يف كوكبني التقاء ون يُسمَّ بالكواكب املعرفة فأهل «قران»؛ قويل منكر عيلَّ ينكر وال
قرانًا. واحدة درجة

القطعة، هذه يف واحد بيت يف أشياء خمسة تشبيه وهو هذا، من أتم هو ما أيًضا ويل
وهي:

َل��نَ��ا ثَ��اِل��ثَ��ٌة َوال��رَّاُح ِب��َه��ا َخ��َل��ْوُت
انْ��بَ��َل��َج َم��ا ُم��دَّ ُم��ذْ ال��لَّ��يْ��ِل َظ��َالِم َوُج��نْ��ُح

ِب��ُق��ْرِب��َه��ا إِالَّ ال��َع��يْ��َش ع��دْم��ُت َف��تَ��اٌة
َح��َرِج؟! ِم��ْن — َويْ��َح��َك — ال��َع��يْ��ِش ابْ��ِت��َغ��اءِ ِف��ي َف��َه��ْل

وال��دَُّج��ى وال��َخ��ْم��ُر وال��َك��أُْس َوه��ي َك��أَنِّ��ي
َوال��س��ن��ُج وال��تِّ��بْ��ُر رُّ وال��دُّ َوْح��يً��ا ثَ��ًرى

بنية وال الَعروُض يَحتمل ال إذ منه؛ أكثَر عىل أحٌد يقدر وال فيه مزيَد ال أمر فهذا
ذلك. من أكثر األسماء

فيعرض يُحب من لقاء رجائه عند أحدهما أمرين: أحد عند القلُق للُمحبني ويعرض
حائل. ذلك عند

خرب

يقرُّ ال وذاهبًا جائيًا إال أراه كنُت فما الزيارة، يَعده محبوبُه كان َمن بعَض ألعلم وإني
وأشاطه ركانة، بعد الرسور استخفه قد مدبًرا مقبًال واحد، مكان يف يثبت وال القرار، به

الزيارة: انتظار معنى يف ويل رزانة. بعد

األََم��ِل َغ��ايَ��َة َويَ��ا ُس��ْؤلِ��ي يَ��ا ِل��َق��اءََك َراِج��يً��ا ال��لَّ��يْ��ُل َج��اءَِن��ي أَْن إَِل��ى أََق��ْم��ُت
يَ��تَّ��ِص��ُل ال��لَّ��يْ��ُل بَ��َدا إِْن يَ��ْوًم��ا ِألَيْ��أََس أَُك��ْن َوَل��ْم َع��نْ��َك اإلِْظ��َالُم َف��أَيْ��أََس��ِن��ي
يُ��ْس��تَ��َدل األَْم��ِر ُم��ْش��َك��ِل ف��ي ب��أْم��ثَ��اِل��ه ُخ��بْ��ره ي��ك��ذُب ل��ي��س َدِل��ي��ٌل َوِع��نْ��ِدي

21



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

يَ��ُزِل وَل��ْم ف��ي��ن��ا ال��نُّ��وُر َوَداَم َظ��َالٌم يَ��ُك��ْن َل��ْم ال��زِّيَ��اَرَة ُرْم��َت َل��ْو ألَنَّ��َك

فعند بالوصف، إال حقيقته تُْدَرى ال عتاب من بينهما يحُدث حادٍث عند والثاني
أن وإما العفو، رجا إن له تحمُّ يذهب أن فإما الجليلة، عىل توقف حتى القلق يشتدُّ ذلك

الهجر. تخوف إن وأسًفا حزنًا القلق يصري
هللا شاء إن بابه يف ا ً مفرسَّ وسيأتي عليه، املحبوب لجفاء االستكانُة للُمحب ويعرض

تعاىل.
إعراض من يرى عندما تغلب املقطعة والُحمرة الشديد الجزع أعراضه: ومن
ويف عداء. الصُّ وتنفس والتأوه الحركة وقلة الزفري ذلك: وآية منه، ونفاره عنه محبوبه

منه: شعًرا، أقول ذلك

َم��ْس��ُف��وح ال��َع��يْ��ِن َوَدْم��ُع َم��ْس��ُج��وٌن ��بْ��ِر ال��صَّ َج��ِم��ي��ُل

يكونوا حتى ته وخاصَّ وقرابته محبوبه أهل يحب املحب ترى أنك عالماته: ومن
خاصته. جميع ومن ونفسه أهله من لديه أحَظى

الشئون، هاِمل الدمع، غزير فمنهم فيه، يتفاضلون ولكن املحب، عالمات من والبكاء
وكان منهم. وأنا الدَّمع، عديم العني، جمود ومنهم شاء، إذا عربته وتحُرضه عينه تجيبه
ألُصاُب فإني الصبا، يف يل َعَرض وكان القلب، لخفقان الُكندر أكل إدماني ذلك يف األصل
العلقم من أمرَّ ًة ُغصَّ قلبي يف وأُِحس ويتقطَّع، يتفطَّر قلبي فأجد الفادحة باملصيبة
تجيب وال أحيانًا النفس تشوقني وتكاد مخارجه، حق الكالم توفية وبني بيني تَحول

الدمع. من اليسري باليشء الندرة يف إال البتة عيني

خرب

عامر أبا صاحبي إسحاق بن محمد بكر وأبو أنا ودعت يوًما: الفصل هذا أذكرني ولقد
فجعل بعدها، نََره لم التي املرشق إىل سفرته يف — هللا رحمه — صديقنا عامر بن محمد

البيت: بهذا متمثًِّال ويُنشد وداعه عند يبكي بكر أبو

َل��َج��ُم��وُد َدْم��ِع��َه��ا ِب��بَ��اِق��ي َع��َل��يْ��َك َواِس��ٍط يَ��ْوَم تَ��ُج��ْد َل��ْم َع��يْ��نً��ا إِنَّ أََال
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الحب عالمات باب

البحر ساحل عىل وقوف ونحن — هللا رحمه — هبرية بن عمر بن يزيد رثاء يف وهو
بكر: ألبي ُمجيبًا فقلت عيني، تساعدني وال واألسف ع التفجُّ أكثر أنا وجعلت بمالقة،

َل��َج��ِل��ي��ُد َف��اَرْق��تَ��ُه َوَق��ْد َع��َل��يْ��َك اْص��ِط��بَ��اِرِه ُح��ْس��َن يُ��ْف��ِن َل��ْم ً ام��َرأ وإِن

أولها: الُحلم، بلوغ قبل قلتُها قصيدة من أقول الناس عليه الذي املذهب ويف

َويَ��ْس��َف��ُح يَ��ْح��َم��ى يْ��ِن ال��َخ��دَّ َع��َل��ى َوَدْم��ٌع تَ��ْل��َف��ُح ال��َق��ْل��ِب َع��َل��ى نَ��اٌر األََس��ى َدِل��ي��ُل
َوتَ��ْف��َض��ُح تُ��بْ��َدي ال��َع��يْ��ِن ُدُم��وَع َف��ِإنَّ ُض��لُ��وِع��ِه ِس��رَّ ال��َم��ْش��ُغ��وُف َك��تَ��َم إِذَا
ُح ُم��بَ��رِّ ِل��ْل��َغ��َراِم َداءٌ ال��َق��ْل��ِب َف��ِف��ي ُش��ئُ��ونُ��َه��ا َس��اَل��ْت ال��َع��يْ��ِن ُج��ُف��وُن َم��ا إِذَا

غري إىل وتوجيهها أحدهما، من كلمة كل واتهام الظن سوء الُحبِّ يف ويعرض
وأوسعهم ظنٍّا، الناس أحسن كان من ألعلم وإني املحبني. بني العتاب أصل وهذا وجهها،
شيئًا، يُحب ممن يحتمل ال ثم صدًرا، وأرحبهم احتماًال، وأشدهم صربًا، وأكثرهم نفًسا،
ويف ُوجوًها. الظن سوء ومن فنونًا، التَّعديد من يبدي حتى مخالفة أيرس معه له يقع وال

منه: شعًرا، أقول ذلك

َح��َق��ْر َم��ْن وال��َح��ِق��ي��ُر ِب��ِه ت��أت��ي ُم��ح��ت��ق��ر ِب��ُك��لِّ َظ��نِّ��ي أُِس��يءُ
َش��َرْر أَْم��ِرَه��ا بَ��ْدءِ ِف��ي َف��ال��نَّ��اُر َوق��ًل��ى ِه��ْج��ِرٍة أَْص��ُل يُ��َرى َال َك��ي
��َج��ْر ال��شَّ تَ��َرى ال��نَّ��َوى َص��ِغ��ي��ِر َوِم��ْن أَْه��َونُ��َه��ا األُُم��وِر ُع��ْظ��ِم وأَْص��ُل

ظ يتحفَّ يكن لم مما التحفظ كثريَ له محبوبه طويَّة بنقاء يَثِق لم إذا امُلحب وترى
، بمتجنٍّ ُدهي إن سيما وال طرفه، ومرامي لحركاته مزينًا لكالمه، مثقًفا ذلك، قبل منه

بُمعربد. وبُيل
أخباره عن وبحثه منه، يقع ما لُكل وحفُظه ملحبوبه، املحب مراعاة آياته: ومن
يف بصريًا البليد تَرى لقد ولعمري لحركاته. وتتبعه جليلة، وال دقيقة عنه تسقط ال حتى

فطنًا. والغافل ذكيٍّا، الحالة هذه
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واألالف األلفة يف الحمامة طوق

خرب

بصرًيا وكان اإلرسائييل، الطبيب يونس بن إسماعيل دكَّان يف قاعًدا باملريَّة يوًما كنُت ولقد
هذا؟ يف تقول ما القييس: الحصني بن مجاهد له فقال ملَّة، يف وُكنَّا لها، ُمحسنًا بالِفراسة
يسريًة ساعًة إليه فنظر البقاء، أبا ويُكنى حاتم، اسمه ناحية عنَّا ُمنتبذ رجل إىل وأشار
ظاهر ُمفرط ِلبُْهت قال: هذا؟ قلت أين فمن صدقت، له: فقال عاشق، رجل هو قال: ثم

بُمريب. وليس عاشق أنه فعلمت حركاته، سائر دون فقط وجهه عىل
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النوم أحبيف بابمن

من يكون أن يمكن ما بأبعد مبتدئ وأنا أصًال، له يكون سبب من ُحب لكل بُد وال
لوال يشء أسبابه فمن واألهون؛ بالسهل أبًدا يُبتدأ أن أو نسق، عىل الكالُم ليجري أسبابه

لغرابته. أذكره لم شاهدته أني

خرب

مفكًرا فوجدته املؤيد موىل صاحبنا زياد بن ار عمَّ الرسيِّ أبي عىل يوًما دخلُت أني وذلك
ذاك؟ وما قلت: قط، ُسِمعْت ما أُعجوبة يل قال: ثم ساعًة فتمنَّع به، ا عمَّ فسألته ا، مهتمٍّ
وإني بها، وِهْمت فيها قلبي ذَهب وقد فاستيقظُت جاريًة، الليلَة نَومي يف رأيت قال:
يشء يهنئه ال مغموًما الشهر عىل تزيد كثريًة أياًما بقي ولقد حبها. من حال أصعب لفي
وتعلِّق حقيقة، بغري نفسك تشغل أن العظيم الخطأ من له: وقلُت عذلتُه أن إىل َوْجًدا،
ُمصاب الرأي لِفيْل إنك قلت: وهللا، ال قال: هي؟ َمن تعلم هل يوجد، ال بمعدوم وهمك
صور من صورًة عشقت ولو الدنيا، يف هو وال ُخلق وال قط تره لم َمن تحب إذ البصرية

كاد. وما سال حتى به ِزلُت فما أعذر. عندي لكنت الحمام
ويف الفكر. وتخيل التمني باب يف وداخل وأضغاثها، النفس حديث من عندي وهذا

منه: شعًرا، أقول ذلك

ال��َق��َم��ُر؟ ِه��َي أَْم َك��انَ��ْت ��ْم��ِس ال��شَّ أََط��ْل��َع��ُة َس��َرْت؟ َوَك��يْ��َف َك��انَ��ْت؟ َم��ْن ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت يَ��ا
ال��ِف��َك��ُر؟ ِل��َي أَبْ��َدتْ��َه��ا ال��رُّوِح ُص��وَرُة أَْو تَ��َدبُّ��ُرُه أَبْ��َداُه ال��َع��ْق��ُل أَظ��نَّ��ُه



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

ال��بَ��َص��ُر إِْدَراِك��َه��ا ِف��ي تَ��َخ��يَّ��َل َف��َق��ْد أََم��ِل��ي ِم��ْن ال��نَّ��ْف��ِس ف��ي م��ث��ل��ت ُص��وَرة أَْو
ال��َق��َدُر َح��تْ��ِف��َي ِف��ي َس��بَ��بً��ا ِب��َه��ا أَتَ��ى َح��اِدثَ��ٌة َف��ِه��ي َه��ذَا ُك��ل يَ��ُك��ْن َل��ْم أَْو
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أحببالوصف بابمن

منه ى يُرتقَّ أمر وهذا امُلعاينة، دون بالوصف املحبة تقع أن العشق أصول غريب ومن
فإن األبصار، غري عىل والسهر والوجد والهم واملكاتبة املراسلة فتكون الحب، جميع إىل

ظاهًرا. النفس يف تأثريًا األخبار ورصف املحاسن ونعت للحكايات
البال. واشتغال للحب سببًا فيكون جدار، وراء من نَغمتها تسمع وأن

أن وذلك ، أُسٍّ غري عىل هاٍر بُنيان عندي ولكنه واحد، ما لغري وقع قد كله وهذا
صورًة لنفسه يُمثل أن بفكره يخلو إذ له بُد ال ير لم َمن هوى يف ذهنه أفرغ الذي
نحوها، بوهمه مال قد غريَها، هاجِسه يف يتمثَّل ال ضمريه، نُصب يُقيمها وعينًا يتوهمها،
َعرض قد الوجهني وكال بالكلية، يبطل أو األمر يتأكَّد فحينئذ ما يوًما امُلعاينة وقعت فإن
من أقاربهن مع البيوتات أهل من املحجوبات الُقصور ربَّات يف هذا يقع ما وأكثُر وُعرف.
إىل طبائعهن إجابة وُرسعة لضعفهن الرجال؛ ُحب من أثبت هذا يف النساء وُحب الرجال،

منه: شعًرا، أقول ذلك ويف منهن. وتمكُّنه الشأن، هذا

َط��ْرِف��ي يَ��َرُه َل��ْم َم��ْن ـ��بِّ ـُ ح�� ِف��ي َالَم��ِن��ي َم��ْن َويَ��ا
��ْع��ِف ِِّب��ال��ضَّ ال��ُح��ب ِف��ي ِل��ي ـ��َك ـِ َوْص��ف�� ِف��ي أَْف��َرْط��َت َل��َق��ْد
ال��َوْص��ِف؟ ِب��ِس��َوى يَ��ْوًم��ا ـ��ن��ُة ال��َج��ن��ـ تُ��ْع��َرُف َه��ْل َف��ُق��ْل:

منه: العيان، عىل العني وقوع دون النَّغمة استحسان يف شعًرا وأقول

يَ��بْ��ُدو ُم��ْق��َل��تَ��يَّ َع��َل��ى َوْه��َو َس��ْم��ِع��ي ال��َغ��َراِم َج��يْ��ُش َح��لَّ َق��ْد



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

الرؤية: وقوع عند املحبوب لظنِّ الحقيقة مخالفة يف أيًضا وأقول

َه��ذَيَ��اُن ِب��أَنَّ��ُه ع��ل��م��ُت َوَص��ُف��وا َم��ا أَبْ��َص��ْرُت إِذَا َح��تَّ��ى ِل��ي َوَص��ُف��وَك
اإلِنْ��َس��اُن َويَ��ْف��َرُق ِم��نْ��ُه يَ��ْرتَ��اُع َوَط��ِن��ي��نُ��ُه َف��اِرٌغ، ِج��ْل��ٌد َف��ال��طَّ��بْ��ُل

أقول: هذا ضد ويف

ال��ِع��يَ��اِن ِف��ي ��ا َح��قٍّ ال��َظ��نُّ َف��َص��اَر اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا َح��تَّ��ى ِل��ي َوَص��ُف��وَك َل��َق��ْد
ال��ِج��نَ��اِن َق��دِر َع��ْن ال��تَّ��ْح��ِق��ي��ِق َع��َل��ى ��َراٌت ُم��َق��صِّ ال��ِج��نَ��اِن َف��أَْوَص��اُف

أُحدث. وعني واإلخوان، األصدقاء بني لتحُدث األحوال هذه وإن

خرب

هللا منح ثم قط، تراءينا وما كثري وخطاب وكيد ودٌّ األرشاف من رجل وبني بيني كان إنه
متصلة شديدة ووحشة عظيمة ُمنافرة لنا وقعت حتى قالئل أيام إال مرَّت فما لقاءه، يل

منها: قطعًة، ذلك يف فقلت اآلن، إىل

ِب��ال��نَّ��ْس��ِخ يُ��بْ��َدْل��َن َق��ْد ��َح��اِئ��ُف ال��صَّ َك��َم��ا َق��ًل��ى َوَف��ْرَط ُك��ْرًه��ا أَْش��َخ��اُص��نَ��ا أُبْ��ِدَل��ْت

له كنت فإني — عليه هللا رحمة — عامر أبي بن عامر أبي مع هذا ضدُّ يل ووقع
يُحمل تَنقيًال ذلك أصل وكان رأيته، وال يرني ولم كذلك، يل وهو صحيحة، كراهة عىل
ُصحبة من فيه كانا فيما لتنافسهما أبوينا بني انحراف ويؤكده عنه، وإيلَّ عني إليه
كذلك له ورصُت الناس، أودَّ يل فصار به، االجتماَع هللا وّفق ثم الدنيا، ووجاهة السلطان

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف بيننا. املوت حال أن إىل

َش��ِري��ًف��ا ِع��ْل��ًق��ا ِف��ي��ِه َوأَْوَج��َدِن��ي ال��لِّ��َق��اءُ ��بَ��ِن��ي��ِه َك��سَّ ِل��ي أٌَخ
أَِل��ي��ًف��ا ِل��ي أَْرَغ��بُ��ُه ُك��نْ��ُت َوَم��ا ال��ِج��َواَر ِم��نْ��ُه أَْك��َرُه ُك��نْ��ُت َوَق��ْد
ال��َخ��ِف��ي��َف��ا َف��َص��اَر ال��ثَّ��ِق��ي��َل َوَك��اَن ال��َح��ِب��ي��َب َف��َص��اَر ال��بَ��ِغ��ي��َض َوَك��اَن
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بالوصف أحب من باب

ال��َوِج��ي��َف��ا إَِل��يْ��ِه أُِدي��ُم َف��ِص��ْرُت ال��َوِج��ي��َف َع��نْ��ُه أُْدِم��ُن ُك��نْ��ُت َوَق��ْد

رؤية، غري عىل مدًة صديًقا يل فكان القربيُّ محمد بن الرحمن عبد شاكر أبو وأما
اآلن. إىل وتمادت واتصلت املودة فتأكَّدت التقينا ثم
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واحدة نظرة أحبمن بابمن

فالقسم قسمني، ينقسم وهو واحدة، نظرة من بالقلب الحب لُصوق يكون ما وكثريًا
لها يدري وال هي، من يعلم ال صورًة املرء يعشق أن وهو هذا، قبل للذي مخالف الواحد

واحد. لغري هذا عرض وقد مستقرٍّا. وال اسًما

خرب

اسمه، عني سقط — أخربه ثقة عن إسحاق بن أحمد بن محمد بكر أبو صاحبنا حدثني
كان بالرَّماديِّ املعروف الشاعر هارون بن يوسف أن — الحذاء ابن القايض وأظنه
جاريًة فرأى — النساء مجتمَع كان املوضع وهذا — بُقرطبة العطارين باب عند مجتاًزا
وجعل الجامع طريق عن فانرصف أعضائه، جميَع حبُّها وتخلَّل قلبه، بمجامع أخذت
صارت فلما بالرَّبَض. املعروف املوضع إىل فجازتها القنطرة، نحو ناهضة وهي يَتبعها
َخْلف الربض مقربة يف قبورهم عىل املبنية — هللا رحمهم — مروان بني رياض بني
مالك له: فقالت إليه فانرصفت غريها، له ة همَّ ال الناس عن ُمنفرًدا منه نَظرت النهر،
فضيحتي؛ تطلُب وال هذا عنك دَْع له: فقالت بها، بليَّته بعظيم فأخربها ورائي؟ تميش
ُمباح ذلك فقالت: بالنظر، أقنع إني فقال: سبيل، ترغبه ما إىل وال النِّية، يف لك مطمع فال
قالت: اسمك؟ ما لها: فقال مملوكة، قالت: مملوكة؟ أم أُحرَّة سيدتي، يا لها: فقال لك،
سألت مما إليك أقرب السابعة السماء يف بما وهللا علمك له: فقالت أنت؟ وملن قال: خلوة،
يف اليوَم رأيتَني حيث قالت: هذا؟ بعد أراك وأين سيدتي، يا لها: فقال املحال، فدع عنه،
لها: فقال أنا، أنهض وإما أنت تَنهض أن إما له: فقالت ُجمعة، كل من الساعة تلك مثل
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نحوه تلتفت كانت ألنها اتباعها؛ يمكنه ولم الَقنطرة نحو فنهضت هللا، حفظ يف انهيض
مسألة. عىل لها يقع فلم يقفوها أتى القنطرة باب تجاوزت فلما ال، أم أيسايرها لرتى

من والرَّبض العطَّارين باب الزمت لقد فوهللا هارون: بن يوسف وهو عمر، أبو قال
بلعتها، أرٌض أم َلَحستها أَسماءٌ أدري وال خرب، عىل لها وقعُت فما اآلن، إىل الوقت ذلك

أشعاره. يف بها يَتغزَّل التي خلوة وهي الجمر. من ألَحرَّ منها قلبي يف وإن
طويلة. قصة يف قسطة َرسَ إىل سببها يف رحيله بعد َخربها عىل ذلك بعد وقع ثم

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف كثري، ذلك ومثل

ال��بَ��َص��ِر ِم��َن ��ا ُم��ْق��تَ��صٍّ ال��دَّْم��ع َف��أرس��ل ال��ِف��ك��ر َل��ْوَع��َة ُف��َؤاِدي ِف��ي َج��نَ��ْت َع��يْ��ِن��ي
َرِر ال��دُّ َدْم��ِع��َه��ا ِف��ي ِب��إْغ��َراِق��َه��ا ِم��نْ��َه��ا ُم��نْ��تَ��ِص��ًف��ا ال��دَّْم��ع ف��ع��ل تُ��بْ��ِص��ُر َف��َك��يْ��َف
ال��نَّ��َظ��ِر َس��اَع��ُة ِم��نْ��َه��ا ال��َع��ْه��ِد َوآِخ��ُر َف��أَْع��ِرَف��َه��ا إِبْ��َص��اِري َق��بْ��َل أَْل��َق��َه��ا َل��ْم

يعلق أن وهو هللا، شاء إن الباب هذا بعد يأتي الذي للباب مخالف الثاني والقسم
هذا يف يقع التفاضل ولكن وامَلنشأ، واملكان االسم معروفة جاريًة واحدة نظرة من املرءُ
خاطرة؛ ملحة من العالقة وأرسع واحدة نظرة من أحب فمن وإبطائه، الفناء ُرسعة يف
جميع يف وهكذا وامللل، الظرافة وشاهد السلو، برسعة وُمخربٌ الصرب، قلَّة عىل دليل فهو

نفاذًا. أبطؤها حدوثًا وأبطؤها فناءً، أرسعها نموٍّا أرسُعها األشياء

خرب

الحجاب، غليظة املنصب، عالية النشأة، رسية امرأة ورأته الُكتَّاب أبناء من فتًى ألعلم إني
املراسلة وتهاديا وَعلقها، فعلقته منزلها، يف كان منه تَطلُع موضع يف ورأته ُمجتاز، وهو
وذكر الحيل كشَف هذه رسالتي يف أقصد لم أني ولوال السيف، حد من أرق عىل زمانًا
سرته علينا هللا أسبل العاقل. وتدهش اللبيب تُحريِّ أشياء عندي صحَّ مما ألوردُت املكائد

وكفانا. بَمنِّه، املسلمني جميع وعىل
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األُنس، ومتمادي امُلشاهدة، وكثري امُلخافتة، طول بعد إال محبته تصحُّ ال من الناس ومن
يخرج لم عسريًا َدخل فما الليايل، مرُّ فيه يَحيك وال ويثبت يدوم أن يوشك الذي وهذا
يدخل أن أمره حني — للروح قال وجل عز هللا أن األثر يف جاء وقد مذهبي، وهذا يسريًا.

شيوخنا. عن ثناه ُحدِّ كرًها. واخُرج كرًها ادُخل وَجزَع: فهاَب ار فخَّ وهو آدم جسَد
ِمن س تَوجَّ أو هًوى، بابتداء نفسه من أحسَّ إن من الصفة هذه أهل من رأيت ولقد
فيخرج يجد ما يزيد لئال اإلملام وترك الهجر استعمل الصور؛ بعض إىل ميًال استحسانه
هذه أهل بأكباد الُحب لُصوق عىل يدل وهذا والنََّزوان. الَعرْي بني ويُحال يده، عن األمر

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف أبًدا. يَُحلَّ لم منهم تمكن إذا وأنه الصفة،

ال��رَِّش��ي��ِد ِص��َف��ِة ِم��ْن ال��َح��ْزَم َرأَيْ��ُت إِنِّ��ي ال��ُح��بِّ َدَواِع��ي َع��ْن َس��أب��ع��ُد
ال��ُخ��ُدوِد أََزاِه��ي��ِر ِف��ي بَ��َع��يْ��ِن��َك ال��تَّ��َص��دِّي أَوَّلُ��ُه ال��ُح��بَّ َرأَيْ��ُت
ال��ُق��يُ��وِد ح��ل��ِق ِف��ي ِص��ْرَت َق��ْد إِذَا ُم��َخ��لٍّ��ى ُم��ْغ��تَ��ِب��ٌط أَنْ��َت َف��بَ��يْ��نَ��ا
ال��م��دوِد غ��م��ِر ِف��ي َف��َغ��اَب َف��ذَلَّ َق��ِري��ٍب ِب��َض��ْح��َض��اح َك��ُم��ْغ��تَ��رٍّ

أصدقه، أكاد وال واحدة، نظرة ِمن يحب أنه يدعي َمن كل من العجب ألطيل وإني
نافذًا الفؤاد صميم من متمكنًا ظنِّي يف يكون أن وأما الشهوة، من رضبًا إال ُحبَّه أجعل وال
وبعد الطويل، الزمن مع إال قطُّ ُحبٌّ بأحشائي لصق وما ذلك، أُقدِّر فما القلب حجاب يف
والتوقي، السلو يف أنا وكذلك وهزل، جدٍّ كل يف معه وأخذي دهًرا، يل الشخص مالزمة
ويُرشقني بالطعام، ني ليُِغصَّ يل تقدَّم عهد كل إىل َحنيني وإن ، قطُّ يل ا ودٍّ نسيت فما
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به، معرفتي بعد قط شيئًا مللُت وما — صفتُه هذه تكن لم َمن اسرتاح وقد — باملاء
من سبب إىل االستبدال يف رغبُت وما له، لقائي أوَل قط بيشء األنس إىل أرسعت وال
من اإلنسان يَستعمل ما كل يف لكن وحدهم، واإلخوان ف األُالَّ يف أقول ال كنت، مذ أسبابي
واالنفالق اإلطراق فارقني وال بعيش انتفعُت وما ذلك، وغري ومطعوم ومركوب ملبوس
ولقد يَْطُرقني، ينفكُّ ما همٍّ وولوع يعتادني لَشًجى وإنه األحبة، فراق طعم ذقت مذ
ودفني األحياء، عداد يف الهموم لَقتيل وإني استأنفه، عيٍش كلَّ َمىض ما تذكري َص نغَّ
منه: شعًرا، أقول ذلك ويف هو. إال إله ال حال كل عىل املحمود وهللا الدنيا. أهل بني األىس

ِزنَ��اُدَه��ا اْرتِ��يَ��اٍد ِح��ي��َن َوِريَ��ْت َوَال َس��اَع��ٍة ِب��نْ��َت تَ��ُك��ْن َل��ْم ِص��ْدٍق َم��َح��بَّ��ُة
ِع��َم��اُدَه��ا َف��اْس��تَ��َق��رَّ اْم��ِت��َزاٍج ِب��ُط��وِل َوتَ��َولَّ��َدْت َس��َرْت َم��ه��ٍل َع��َل��ى َوَل��ِك��ْن
َواْزِديَ��اُدَه��ا ُم��ْك��ثُ��َه��ا َع��نْ��َه��ا َ يَ��نْ��أ َوَل��ْم َوانْ��ِت��َف��اُض��َه��ا َع��ْزُم��َه��ا ِم��نْ��َه��ا يَ��ْدُن َف��َل��ْم
م��ع��اُدَه��ا َق��ِري��ٍب َع��ْن َس��ِري��ًع��ا تَ��ِت��مُّ نَ��ْش��أٍَة ُك��لَّ نَ��َرى أَنَّ��ا ذَا يُ��َؤكِّ��ُد
انْ��ِق��يَ��اُدَه��ا ال��ُغ��ُروِس ُك��ل إل��ى َم��ِن��ي��ٌع ص��ل��ي��ب��ٌة ع��َزاٌز أَْرٌض َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي
ِع��َه��اُدَه��ا تَ��ُج��وَد أَْن تُ��بَ��اِل��ي َف��َل��يْ��َس��ْت ُع��ُروُق��َه��ا َل��َديْ��َه��ا ِم��نْ��َه��ا نَ��َف��دْت َف��َم��ا

الرسالة: صدر يف املسطر لقويل مخالف هذا كل أن م متوهِّ م يتوهَّ وال ظانٌّ يظن وال
أن علمنا فقد له؛ مؤكِّد هو بل الُعلوي. عاملها أصل يف النفوس بني اتصال الحب إن
الطبائع بها وأحاطت األغراض، ولحقتها الُحجب، غمرتها قد األدنى العالم هذا يف النفس
فال دونه حالت لكن تحله، لم كانت وإن صفاتها من كثريًا فسرتت الكونية، األرضية
إيصال وبعد له، واالستعداد النفس من التهيؤ بعد إال الحقيقة عىل االتصال يُرَجى
طبائع من يُشابهها مما خفيت التي الطبائع ومقابلة ويوافقها، يشاكلها بما إليها املعرفة

مانع. بال صحيًحا اتصاًال يتصل فحينئذ املحبوب،
البرص واستطراف الجسدي، االستحسان أعراض ببعض وهلة أول من يقع ما وأما
الشهوة َغلبت فإذا الحقيقة، عىل ومعناها الشهوة رس فهذا األلوان، يجاوز ال الذي
النفس مع الطبائع فيه تشرتك نفساني اتصاٌل الفصَل ووافق الحد، هذا وتجاوزت
شخصني ويعشق اثنني، يُحب أنه يزُعم من عىل الَغَلط دخل هذا ومن عشًقا. ى يُسمَّ
ال محبًة تسمى املجاز عىل وهي آنًفا، ذكرنا التي الشهوة جهة من هذا فإنما متغايرين،
ودنياه، دينه أسباب من يرصفه فضل به امَليل يف فما املحب نفس وأما التحقيق. عىل

أقول: ذلك ويف ثاٍن. بحب باالشتغال فكيف
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َم��اِن��ي أُْك��ِذب األُُص��وِل ِف��ي ِم��ثْ��َل��َم��ا َح��تْ��ًم��ا اثْ��نَ��يْ��ِن َه��َوى ال��ُم��دَِّع��ي َك��ذَب
ِب��ثَ��اِن��ي األُُم��وِر أَْح��َدُث َوَال ـ��ِن ـْ َل��َح��ِب��ي��بَ��ي�� َم��ْوِض��ٌع ال��َق��ْل��ِب ِف��ي َل��يْ��َس
َرْح��َم��اِن َواِح��ٍد َغ��يْ��َر َخ��اِل��ًق��ا يَ��ْدِري َل��يْ��َس َواِح��ٌد ال��َع��ْق��ُل َف��َك��َم��ا
ُم��َداِن أَْو ُم��بَ��اِع��ٍد َف��ْرٍد َغ��يْ��َر يَ��ْه��َوى َل��يْ��َس َواِح��ٌد ال��َق��ْل��ُب َف��َك��ذَا
اإلِي��َم��اِن ��ِة ِص��حَّ ِم��ْن بَ��ِع��ي��ٍد ـ��ٍك َش��ك��ـ ذُو ِة ال��َم��َودَّ ِش��ْرَع��ة ف��ي ه��و
ِدي��نَ��اِن ع��ن��دِه ِم��ْن َوَك��ُف��وٌر ُم��ْس��تَ��ِق��ي��ٌم َواِح��ٌد يْ��ُن ال��دِّ َوَك��ذَا

ساملة وهي الجارية يبتاع كان واألدب والحسب الجدِّ أهل من فتًى ألعرف وإني
دائم وُقطوب فيه، كانت شمائل حالوة لقلة له كارهة ذلك من وأكثر ُحبِّه، من الصدر
بالجماع إليها يصل ريثما يسريًا إال يلبث ال فكان النساء، مع سيما وال يفارقه، ال كان
لصحبته الضجر ويتحول مكشوًفا، واستهتاًرا زائًدا، وكلًفا مفرًطا، حبٍّا الُكره ذلك ويعود
ذلك عن فسألته إخواني: بعُض فقال منهن، عدة يف األمر هذا صحبه لفراقه. ضجًرا
وربما شهوتها املرأة تقيض إنزاًال، الناس أبطأ أنا أخربك؛ وهللا إذن وقال: نحوي فتبسم
بعد بُمنَّتي ألبقى وإني قط، بعدها فرتت وما بعُد، ينقضيا لم وشهوتي وإنزايل ثنَّت
تعمدي عند إال الخلوة عند قط امرأة صدر صدري القى وما الصالح، الحني انقضائها

مؤخري. نزول صدري ارتفاع وبحسب املعانقة،
مسالك اسة الحسَّ األعضاء إذ املحبة؛ ولَّد النفس أخالق وافق إذا وشبهه هذا فمثل

نحوها. ومؤديات النفوس إىل
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بعدها يستحسن مل أحبصفًة بابمن
خيالفها مما غريها

ال وأمًرا قاضيًا، وسلطانًا ماضيًا، النفوس عىل حكًما للُحب أن — هللا أعزَّك — واعلم
ينقض وأنه يُرد؛ ال ونفاذًا تُرصف، ال وطاعًة يُتعدَّى، ال وملًكا يُعىص، ال ا وحدٍّ يخالف،
ولقد املمنوع. ويُِحلُّ الشغاَف، ويَِحلُّ الثابت، ويُِخلُّ الجامد، ويُحلِّل امُلربَم، ويَُحلُّ امِلَرر،
معرفتهم، يف سقوط عليهم يُخاف وال تمييزهم، يف يُتَّهمون ال الناس من كثريًا شاهدت
بعض يف لهم أحبابًا وصفوا قد َحْدسهم، يف تَقصري وال اختيارهم، بُحسن اختالل وال
رياهم، ِهجِّ فصارت الجمال، يف يُرىض وال الناس، عند بُمستحسن ليس بما صفاتهم
أو هجر، أو بنَْي أو بسلوٍّ ا إمَّ أولئك مىض ثم استحسانهم. ومنتهى ألهوائهم، وُعرضة
ما عىل تفضيلُها عنهم بان وال الصفات تلك استحسان فارقهم وما الحب، عوارض بعض
عند امُلستجادة الصفات تلك صارت بل سواها، إىل مالوا وال الخليقة، يف منها أفضل هو
حنينًا أعمارهم، وانقضت الدنيا فارقوا أن إىل لديهم وساقطًة عندهم، مهجورًة الناس

صحبوه. ملن وألفة فقدوه، َمن إىل منهم
يرون وال فيه، َدَخل ال واختياًرا حقيقيٍّا طبًعا لكن تصنًُّعا، كان ذلك إن أقول وما
بعُض حبيبه ِجيد يف كان من ألعرف وإني بغريه. َعْقدهم طيِّ يف يقولون وال سواه،
بجارية عالقته أوَل كان من وأعرف ذلك، بعد غيداء وال أغيد استحسن فما الوقص
َفَوه فمها يف جاريًة هَوى من أيًضا وأعرف هذا، بعد طويلًة أحبَّ فما الِقَرص إىل مائلة
أصف وما الصحيحة. الكراهية ويكرهه ه ويذُمُّ صغري فم كل يتقذَّر كان فلقد لطيف،
وأحقهم اإلدراك، يف قسًطا الناس أوفر عن لكن واألدب، العلم يف الحُظوظ َمنقويص عن

والدِّراية. الفهم باسم
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ذلك من استحسنُت فما الشعر، شقراء يل جاريًة صباي يف أحببُت أني أخربك وعنِّي
هذا ألجد وإني نفسه. الحسن صورة عىل أو الشمس عىل أنه ولو الشعر، سوداء الوقت
وهذا البتة. غريه تحب وال سواه، عىل نفيس تُؤاتيني ال الوقت، ذلك من تركيبي أصل يف

أجلُه. وافاه أن إىل جرى ذلك وعىل — عنه ريضهللا — ألبي َعرض بعينه العارض
فكلهم منهم، النارص ولُد سيما وال — هللا رحمهم — مروان بني خلفاء جماعة وأما
من ورأينا رأيناهم وقد مختلف، منهم ذلك يف يختلف ال الشقرة، تفضيل عىل مجبولون
صار قد حتى أمهاتهم، إىل نزاًعا أشقر؛ إال منهم فما اآلن إىل النارص دولة َلُدن من رآهم
واللحية. ة اللمَّ أسود رأيته فإني — هللا رحمه — الظافر سليمان حاَىش ِخلقة، فيهم ذلك
رحمه — أبي الوزير فحدثني — عنهما ريضهللا امُلستنرص— والحكم النارص وأما
وعبد املهدي، ومحمد املؤيَّد، هشام وكذلك أشهلني، أشقَرين كانا أنهما وغريه — هللا
ُشقًرا فرأيتهم عليهم ودخلت مراًرا، رأيتهم قد فإني — هللا رحمهم — املرتىض الرحمن
يف مركَّب استحسان أذلك أدري فال أقاربهم، وجميع وإخوتهم أوالدهم وهكذا ُشهًال،
امللك عبد شعر يف ظاهر وهذا عليها. فجروا ذلك يف أسالفهم عند كانت لرواية أم جميعهم
بالطليق، املعروف وهو النارص، املؤمنني أمري بن مروان بن الرحمن عبد بن مروان بن

وجالسته. رأيته وقد قر، فبالشُّ تغزله وأكثر زمانهم، يف األندلس أهل أشعر وكان
ذلك، من وقع فقد سواه، يف ذلك يَصحبه لم ثم قبيًحا أحبَّ فيمن العجب وليس
ثم الحقيقة بعني ينُظر كان فيمن ولكن األدنى، تفضيل عىل كان مذ ُطبع فيمن وال
حوالًة نفُسه عهدتْه عما فأحاله الجماعة، يف بقائه طول بعد عارٌض هًوى عليه َغلب
إىل رجع فإذا أوًَّال، عليه كان ما فضل يعرف وهو األول طبعه وذهب طبًعا، له صارت
أصدق وهو العظيم، والتسلط الشديد التغلب لهذا فأعجب األدنى، إال تأبَى وجدها نفسه
يتخريَّ أنه فيزعم تقبله، ال غريزًة ويدَّعي منهم، ليس قوم بِشيَم يتحىلَّ من ال ا، حقٍّ املحبة
وبني بينه لحال بتمييزه؛ وأجحف فكرته وأطاح بصريته الحب شغل لو أما يحب. من

منه: شعًرا، أقول ذلك ويف واالرتياد. التخيُّل

ج��نَّ��اُن َع��يْ��نَ��يْ��ِه ِف��ي ال��غ��ي��ُد َك��أَنَّ��َم��ا َوَق��ص َم��ْح��بُ��وِب��ِه ِف��ي َك��اَن َف��تً��ى ِم��نْ��ُه��ْم
ِت��بْ��يَ��اُن ال��َق��ْوِل ِف��ي ��َه��ا َح��قِّ ��ِة ِب��ُح��جَّ ِخ��بْ��َرتِ��ِه َف��ْض��ِل ِف��ي ُم��نْ��بَ��ِس��ًط��ا َوَك��اَن
إِنْ��َس��اُن ال��دَّْه��ُر ِف��ي��َه��ا ال��ُح��ْس��َن يُ��نْ��ِك��ُر َال َس��اِئ��َرٌة األَْم��ثَ��اُل َوِب��َه��ا ال��َم��َه��ا إِنَّ
بُ��ْع��َراُن؟ ال��ِج��ي��ِد ِب��ُط��وِل تُ��َزاُن َوَه��َل َواِح��َدٌة َع��نْ��َق��اءُ ِب��َه��ا َف��َل��يْ��َس ُوْق��ٌص
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يخالفها مما غريها بعدها يستحسن لم صفًة أحب من باب

ِغ��زَالُن األَْف��َواِه ِف��ي َح��ْس��ِب��ي يَ��ُق��وُل: َف��َوٌه َم��ْح��بُ��وِب��ِه ِف��ي َك��اَن َوآَخ��ُر
ِغ��ي��َالُن ال��طُّ��وِل ذََواَت إِنَّ يَ��ُق��وُل: ِق��َص��ٌر َم��ْح��بُ��وِب��ه ِف��ي َك��اَن َوثَ��اِل��ٌث

أيًضا: وأقول

ِع��نْ��ِدي َزانَ��َه��ا الَّ��ِذي َه��ذَا َل��ُه��ْم: َف��ُق��ْل��ُت َش��ْع��ِرَه��ا ِب��ُش��ْق��َرِة ِع��نْ��ِدي يَ��ِع��ي��بُ��ونَ��َه��ا
ُم��ْم��تَ��د ال��ِغ��َوايَ��ِة ِف��ي َج��ُه��وٍل ِل��َرأِْي ِض��لَّ��ًة َوال��تِّ��بْ��ِر ال��نَّ��وِر َل��ْوَن يَ��ِع��ي��بُ��وَن
ال��بُ��ْع��د؟ َع��َل��ى ال��زَّاِه��َراِت ال��نُّ��ُج��وِم َوَل��ْوُن َع��اِئ��ٌب ال��َغ��ضِّ ال��نَّ��ْرِج��ِس َل��ْوَن َع��اَب َوَه��ْل
ُم��ْس��َود ال��لَّ��ْوِن َف��اِح��ِم ِج��ْرٍم ��ِل ُم��َف��ضِّ ِح��ْك��َم��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن ال��ل��ه َخ��ْل��ِق َوأَبْ��َع��ُد
ُم��ْح��تَ��د األَْه��ِل ُم��ثْ��َك��ِل ِب��اٍك َولِ��بْ��َس��ُة َج��َه��نَّ��م أَْه��ِل أَْل��َواُن ُوِص��َف��ْت ِب��ِه
ال��رُّْش��ِد إَِل��ى َس��ِب��ي��َل َال أَْن ال��َوَرى نُ��ُف��وُس ��ن��ت تَ��يَ��قَّ ُس��وًدا ال��رَّايَ��اُت َالَح��ْت َوُم��ذْ
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التعريضبالقول باب

دون باالخرتاع ينفرد فلم نحوه، به ل يُتوصَّ وسبب إليه، مدخل من َمطلوب لكل بُد وال
كشف يف املحبة وأهل الوصل ب ُطالَّ يستعمل ما فأول ثناؤه. جلَّ األول العليُم إال واسطة
تعمية أو ُمثُل، بإرسال أو شعر، بإنشاد إما بالقول؛ التعريُض أِحبَّتِهم إىل يجدونه ما

كالم. تسليط أو لغز، طرح أو بيت،
من أحبتهم من يرونه ما حسب وعىل إدراكهم، قدر عىل ذلك يف يختلفون والناس
يُحب كان من إىل محبته كشف ابتدأ من ألعرف وإني بالدة. أو فطنة أو أنس أو نفار
وإن زاد، وتسهيًال أنًسا رأى فإن للمودة، الطالب به يَبتدئ وشبهه فهذا قلتُها. بأبيات
املعاني لبعض إيراده أو ذكرنا، مما ليشء إنشاده حني يف األمور هذه من شيئًا يُعاين
الرجاء بني مَلْوِقٌف والحركات الوجه بهيئة أو بلفظ إما الجواب فانتظاره دنا، حدَّ التي

انقطاعه. أو األمل بلوغ عىل إرشاف ولكنه قصريًا، حينًا كان وإن هائل، واليأس
من املحبَّة ومعرفة االتفاق بعد إال يكون وال ثاٍن، جنٌس بالقول: التعريض ومن
بالتعريض، املودات وإحكام والتغرير، املواعيد، وعقد التشكي، يقع فحينئذ املحبوِب،
غري بجواب عنه السامع فيجيب إليه، يذهبان ما غري معنًى منه لسامعه يظهر وبكالم
وقد وهمه، إىل ويسبق سمعه، إىل يتأدَّى ما حسب عىل بالكالم، املقصود إىل يتأدَّى ما
نافذ، بحسٍّ أُيِّد من إالَّ غريُهما، يفهمه ال بما وأجابه صاحبه، عن منهما واحد كلُّ فهم
م املتوسِّ عن يغيب َقلَّما بيشء معانيهما من أحس إن سيما وال بتجربة، وأُمدَّ بذكاء، وأُعني

يريدان. فيما عليه خفاء ال فهنالك املجيد،



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

ال ما بعض عىل َوْصلها بعض يف فأرادها يتحابان، كانا وجاريًة فتًى أعرف وأنا
بعد كان فلما مستورًة. فضيحًة وألفضحنك عالنيًة، املأل يف ألشكونَّك وهللا فقالت: يجمل،
الخالفة، رجال وأجلِّ الدولة وأركان امُللوك أكابر بعض مجلس الجاريُة حرضت أيام
الفتى؛ ذلك الحارضين جملة ويف كثري، عدٌد والخدم النساء من أمره ى يُتوقَّ ممن وفيه
سوَّت إليها الغناء انتهى فلما غريُها، مغنياٌت املجلس ويف الرئيس، من بسبب كان ألنه

وهي: قديمة، بأبيات تغني واندفعت عودها،

َغ��َم��ام ِم��ْن تَ��َج��لَّ��ْت َق��ْد َك��َش��ْم��ٍس ال��تَّ��َم��ام بَ��ْدَر َح��َك��ى َق��ْد َغ��َزاٌل
ال��َق��َواِم ُح��ْس��ِن ِف��ي ال��ُغ��ْص��ِن وَق��دِّ ِم��َراٍض ِب��أَْل��َح��اٍظ َق��ْل��ِب��ي َس��بَ��ى
ُم��ْس��تَ��َه��ام ِذلَّ��َة وذَل��ل��ُت َل��ُه ُم��ْس��تَ��ِك��ي��ن َص��بٍّ ُخ��ُض��وَع َخ��َض��ع��ُت
َح��َرام ِف��ي ِوَص��اًال أَْه��َوى َف��َم��ا َح��َالل ِف��ي َف��َديْ��تُ��َك يَ��ا َف��ِص��ْل��ِن��ي

فقلت: األمر هذا أنا وعلمت

َوَخ��ْص��م َح��َك��ٍم َظ��اِل��ٍم ِم��ْن أَتَ��ْت ُظ��ْل��م َوَش��َك��اُة َواِق��ٌع ِع��تَ��اٌب
��ي تُ��َس��مِّ َك��انَ��ْت َم��ا ال��َم��ْش��ُك��وِّ ِس��َوى َخ��ْل��ق يَ��ْدِر َل��ْم ِب��َه��ا َم��ا تَ��َش��كَّ��ْت
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بالعني باباإلشارة

ليقوم وإنه العني، بلحظ اإلشارُة واملوافقة، القبوُل وقع إذا بالقول، التعريَض يتلو ثم
ويُهدد، ويُوعد ويُتواصل، به ويُقَطع العجيب، املبلغ ويبلغ املحمود، املقاَم املعنى هذا يف
ويحزن، ويضحك الرقيب، عىل ويُنبَّه الوعود، به وتُرضب ويُنْهى، ويُْؤمر ويبسط، وينتهر

ويُعطى. ويُمنع ويُجاب، ويُسأل
بالرؤية، إال تحديده عىل يُوقف ال اللحظ هيئة من املعانيرضب هذه من واحد ولكل
املعاني: هذه من تيرس ما واصف وأنا منه، باألقل إال وصُفه وال تصويُره يُمكن وال
نظرها وإدامة بالقبول، إعالم وتفتريها األمر، عن نَهي الواحدة العني ر بُمؤخِّ فاإلشارة

الفرح. آية نظرها وكرس واألسف، التوجع عىل دليل
برسعة رصفها ثم ما جهة إىل الحدقة وقلب التهديد، عىل دليل إطباقها إىل واإلشارة

إليه. ُمشار عىل تنبيه
إىل العني وسط من الحدقة وقلب سؤال، كلتاهما العينني بمؤخر الخفيَّة واإلشارة
ال ذلك وسائر عام، نهي العينني وسط من الحدقتني وترعيد املنع، شاهُد برسعة امُلوق

باملشاهدة. إال يُدَرك
القلب إىل أبواب األربع والحواس املراد، بها ويُدرك الرُّسل، عن تنوب العني أن واعلم
النفس رائد وهي عمًال، وأوعاها داللًة، وأصحها أبلغها، والعني النفس، نحو ومنافذ
الصفات، وتميِّز الحقائق، عىل تَقف بها التي امَلْجلُوَّة ومرآتها الهادي، ودليلها الصادق،
صاحُب أفليمون ذلك ذكر وقد كاملعاين. امُلخربَ ليس قيل: وقد املحسوسات، وتفهم
شعاُعها القى إذا أنها العني إدراك قوة من وبحسبك الحكم. يف ُمعتمده وجعلها الِفراسة،
الصافية، الحجارة بعض أو ماءً، أو زجاًجا أو مفصوًال حديًدا إما صافيًا؛ مجلوٍّا شعاًعا



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

حدوده أقىص يتصل واللمعان، والبصيص الرفيف ذوات الرباقة املجلوة األشياء سائر أو
عيانًا. ومازها نفَسه الناظُر فأدرك شعاُعها؛ انعكس كدر، منَّاع ساتر كثيف بجسم

عىل عيانيٌّ ودليل غريك. بعني إليك كالناظر حينئذ فأنت املرآة، يف ترى الذي وهو
بيسارك والثانية رأسك، خلف بيمينك إحداهما فتُمسك كبريتني مرآتني تأخذ أنك هذا
وراءك، ما وكلَّ قفاك ترى فإنك باملقابلة، يلتقيان حتى قليًال تزويها ثم وجهك، قبالة
بني التي يف منفذًا تجد لم إذ خلفك؛ التي املرآة ضوء إىل العني ضوء النعكاس وذلك
كان وإن الجسم. من قابله ما إىل انرصف منفذًا الثانية هذه وراء يجد لم وملا يديك،
أحد. عليه يوافقه لم ساقط قول فهو اإلدراك، يف خالف النظَّام إسحاق أبي غالم صالح
نورية ألنها مكانًا؛ وأعالها الجواهر أرفع جوهرها أنَّ إال العني فضل من يكن لم ولو
أجرام بها تُدَرك ألنها منها؛ غايًة أنأى وال مرًمى أبعد يشء وال بسواها، األلوان تُدَرك ال
وليس وبُعدها، ارتفاعها ة شدَّ عىل السماء بها وتُرى البعيدة، األفالك يف التي الكواكب
عىل ال بالنظر، إليها وتصل تدركها فهي املرآة، بهذه ِخلقتها طبع يف التصالها إال ذلك
مثل الحواس من ليشء هذا وليس الحركات. وتنقل املواضع يف والحلول األماكن قطع
ودليل قريب، من إال يُدركان ال والشم والسمع باملجاورة، إال يُدركان ال واللمس الذوق
إدراكهما دت تعمَّ وإن الصوت، سماع قبل امُلصوِّت ترى أنك النظر من ذكرناه ما عىل

السمَع. العنُي تقدَّمت ملا واحًدا إدراكهما كان وإن مًعا،
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املراسلة باب

الشأن هذا أهل رأيُت ولقد آيات، وللكتب بالكتب، املراسلُة امتزجا إذا ذلك يتلو ثم
كتاب. بسبِب كانت فضيحة فُربَّ أثرها، وبمحو املاء، يف وبحلها الُكتِب، لقطع يُبادرون

أقول: ذلك ويف

َق��اِط��ع ِل��ْل��ُودِّ يُ��ْل��َف َل��ْم وَل��ِك��نَّ��ُه ِك��تَ��اِب��ُك��م َق��ْط��ُع ال��يَ��ْوَم َع��َل��يَّ َع��ِزي��ٌز
تَ��اِب��ع ِل��ألَْص��ِل ال��َف��ْرَع َف��ِإنَّ ِم��َداد َويَ��نْ��َم��ِح��ي ِوَداٌد يَ��بْ��َق��ى أَْن َف��آثَ��ْرُت
األََص��اِب��ع ��َق��تْ��ُه نَ��مَّ إِذْ يَ��ْدِرِه َوَل��ْم َربِّ��ه ِم��ي��تَ��ُة ِف��ي��ِه ِك��تَ��اٍب ِم��ْن َف��َك��ْم

إن ولعمري األجناس. أملَح وجنُسه األشكال، ألطَف الكتاب شكل يكون أن وينبغي
نعم، لهيبة. وإما لحياء، وإما اإلنسان، يف لحٍرص إما األحايني، بعض يف َلِلسان الكتاب
املحب يجدها للذًة ورآه بيده وقع قد أنه امُلحب وِعْلم املحبوب إىل الكتاب لوصول إنَّ حتى
ما ولهذا اللقاء، يَعِدل رسوًرا إليه والنظر الجواب لرد وإن الرؤية، مقام تقوم عجيبًة
ممن املحبة، أهل ببعض ولعهدي ويُعانقه. وقلبه عينيه عىل الكتاب يَضع العاشق ترى
ويُجيد جيدًة، عبارة بلسانه ضمريه يف عما ويعربِّ الوصف ويحسن يقول ما يَدري كان
امَلزار، أتي الدار قريُب الوصل ُممكن وهو امُلراسلة يَدع ال الحقائق، يف ويدقق النظر،
كتاب يضع كان أنه الُوضعاء اط قَّ السُّ بعض عن أُخربت ولقد اللذة. وجوه أنها ويَحكي

فاحش. بق الشَّ من وَرضب َقبيح، االغتالم من النوع هذا وأن إحليله، عىل محبوبه



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

الحرب يسقي محبوبه ويُقارضه ذلك يفعل كان َمن فأعرف بالدَّمع الِحْربِ َسقُي وأما
أقول: ذلك ويف بالرِّيق.

َس��اِك��نً��ا َوَه��يَّ��َج ُم��ْه��تَ��اًج��ا َف��َس��كَّ��َن بَ��َع��ثْ��تُ��ُه ِك��تَ��اٍب َع��ْن أَتَ��اِن��ي َج��َواٌب
َخ��اِئ��نً��ا ال��ُودِّ ِف��ي َل��يْ��َس ُم��ِح��بٍّ ِف��َع��اَل َك��تَ��بْ��تُ��ُه ��ا َل��مَّ ال��َع��يْ��ِن ِب��َدْم��ِع َس��ِق��ي��ُت
ال��َم��َح��اِس��نَ��ا َم��َح��ْوَت َق��ْد َع��يْ��ِن��ي َم��اءَ َف��يَ��ا ُس��ُط��وَرُه يَ��ْم��ُح��و ال��َع��يْ��ِن َم��اءُ َزاَل َف��َم��ا
بَ��اِئ��نً��ا ال��َح��ظِّ آِخ��َر ِب��َدْم��ِع��ي َوأَْض��َح��ى بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��َح��ظِّ َل أَوَّ ِب��ُدُم��وِع��ي َغ��َدا

خرب

منه واستمد الدم، فسال له بسكني يده يف َقطع وقد محبوبه، إىل امُلحب كتاَب رأيُت ولقد
. اللكِّ بصبغ أنه شككت فما ُجفوفه بعد الكتاب رأيت ولقد أجمَع، الكتاب به وكتب
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بابالسفري

ويجب السفري، إدخال االستئناس، وتمام الثقة ُحلول بعد هذا، بعد الحب يف ويقع
وسرته وموته، حياته وبيده املرء، عقل دليل فهو واستفراهه، واستجادته وارتياده ه تخريُّ
باإلشارة، يكتفي حاذًقا هيئة، ذا الرسول يكون أن فينبغي تعاىل، هللا بعد وفضيحته،
ويؤدي باعثُه، أغفله ما َعقله من ويَضع نفسه، ذات من ويُحسن الغائب، عن ويُقرطس
قنوًعا وفيٍّا، وللعهد حافًظا، لألرسار كان كأنما وجهه عىل يشاهد ما كل أرسله الذي إىل
ذلك ويف منها. نَقصه ما بمقدار باعثه عىل رضره كان الصفات هذه تعدَّى ومن ناصًحا.

منه: شعًرا، أقول

َص��ْق��ِل��ِه َق��بْ��َل ِب��ِه تَ��ْض��ِرْب َوَال ُح��َس��اًم��ا َف��اْس��تَ��ِج��ْد يَ��ِم��ي��ِن��َك ِف��ي َس��يْ��ٌف َرُس��ولُ��َك
ِب��َج��ْه��ل��ه ِم��نْ��ُه ال��َم��ْع��ن��يِّ َع��َل��ى يَ��ُع��وُد َف��ُض��رُّه َك��َه��اٍم َس��يْ��ٍف ذَا يَ��ُك َف��َم��ْن

وال له، يُؤبه ال خامًال إما يُحبونه من إىل إرسالهم يف امُلحبُّون يستعمل ما وأكثر
طلعته. يف بذاذة أو رثة، لهيئة أو لصباه، منه؛ للتحفظ يُهتَدى

هذا أكثر وما بلغها. قد عالية لسنٍّ أو يُظهره، لنُسك الظِّنن تلحقه ال جليًال وإما
بُقرطبَة ألذكر وإني األحمرين. والثَّوبني والتَّسابيح العكاكيز ذوات سيما وال النساء، يف

رأينها. حيثما الصفات هذه من امُلحَدثات للنساء التحذيَر
والرساقة امة والحجَّ كالطبيبة النساء فمن األشخاص؛ من بها يقرَّب صناعة ذوات أو
املغزل يف والصناع وامُلستخدمة وامُلعلمة والكاهنة واملغنية والنائحة واملاشطة والداللة

ذلك. أشبه وما والنسيج



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

األوصاف، بهذه سُهل َمنيع فكم عليه. بها يشح ال إليه املرَسل من قرابة ذا أو
واألستار املصونة، الُحجب دهت داهية وكم أنس! وَجُموح َقُرب. وبعيد ، يَُرسَ وعسري
أنبه أن ولوال النعوت! هذه ألرباب املضبوطة، والسدد املحروسة، واملقاصري الكثيفة،
بغريه، وُعظ من والسعيُد واحد، بكل الثقة وقلة فيها، النظر لقطع ولكن لذكرتها، عليها
الجميع عن أزال وال سرته، املسلمني جميع وعىل علينا هللا أسبل األشياء. تتميز وبالضد

العافية. ظل

خرب

ذلك ويف جناِحها. يف الكتاب ويُعقد بة، مؤدَّ حمامًة بينهما الرسول كانت من ألعرف وإني
منها: قطعًة، أقول

ِب��ال��بَ��َش��اِئ��ر نَ��ْح��َوُه َوَج��اءَْت َل��َديْ��َه��ا َظ��نُّ��ه َخ��اَب َف��َم��ا نُ��وٌح تَ��َخ��يَّ��َرَه��ا
َط��اِئ��ر َق��واِدِم ِف��ي تُ��ْه��َدى َرَس��اِئ��َل َف��َه��اك��َه��ا إَِل��يْ��َك ُك��ت��ب��ي َس��أُوِدُع��ه��ا
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الرس بابطي

بإظهار والتصنع ُسئل، إن املحب وجحود باللسان، الكتماُن الُحب صفاِت بعض ومن
إال الضلوع يف املتأججة الكلف وناُر الدقيق، الرسُّ ويأبى َخِيلٌّ. ِعْزهاٌة أنه يُرى وأن الصرب،
يُمكن وقد امَلدر. يبيس يف واملاء الفحم، يف النار كدبيب ودبيبًا والعني، الحركات يف ظهوًرا
وربما فمحال. استحكامه بعد وأما اللطيف، الحسِّ ذي غري عىل األمر أول يف التَّمويه
ألنها الناس؛ عند السمة بهذه نفسه يَِسَم أن عن امُلحب تَصاون الكتمان يف السبب يكون
فبحسب التصحيح، وجه هذا وما ويتفادى. منها فيفر البطالة، أهل صفات من بزعمه
يوم عليها ويُحاسب باختياره يأتيها التي وجل عزَّ هللا محارم عن يعفَّ أن امُلسلم املرء

القيامة.
القلوب إذ عنه؛ يُنهى وال به يُؤمر ال فَطبع الحب وتمكُّن الُحسن استحسان وأما
يعتقد وأن والصواب، الخطأ بني ما فرق يف والنظر املعرفة غريُ يَْلزمه وال ُمقلبها، بيد
ويف املكتسبة. جوارِحه حركات اإلنسان يملك وإنما فِخلقة، املحبة وأما باليقني، الصحيح

أقول: ذلك

َوَس��اِك��ت َالٍح ِف��ي��َك ِع��نْ��ِدي َوَس��يَّ��اَن ال��َه��َوى يَ��ْع��ِرُف��وا َل��ْم ِف��ي��ك ِرَج��اٌل يَ��لُ��وُم
َق��اِن��ت ��ِري��َع��ِة ِب��ال��شَّ َع��ِل��ي��ٌم َوأَنْ��َت ُج��ْم��َل��ًة ال��تَّ��َص��اُوَن َج��انَ��بْ��َت يَ��ُق��ولُ��وَن:
َم��اِق��ت ِل��ْل��م��راِئ��ي��َن َوِزيٌّ ُص��َراًح��ا، ِب��َع��يْ��ِن��ه ال��رِّيَ��اءُ َه��ذَا َل��ُه��ْم: َف��ُق��ْل��ُت
ثَ��اِب��ت؟ ال��ذِّْك��ِر ُم��ْح��َك��ِم ِف��ي َم��نْ��ُع��ُه َوَه��ْل ��د ُم��َح��مَّ َع��ْن ال��َه��َوى تَ��ْح��ِري��ُم َج��اءَ َم��تَ��ى
بَ��اِه��ت َوال��َوْج��ُه ال��بَ��ْع��ِث يَ��ْوَم َم��ِج��ي��ِئ��ي ِب��ه أَتَّ��ِق��ي َم��ْح��َرًم��ا أَُواِق��ْع َل��ْم إِذَا
ُم��َخ��اِف��ت أَْو َج��اِه��ٌر َل��َع��ْم��ِري َس��َواءٌ َالِئ��م َق��ْوَل ال��َه��َوى ِف��ي أُبَ��اِل��ي َف��َل��ْس��ُت



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

َص��اِم��ت؟ يُ��ْؤَخ��ذُ ال��لَّ��ْف��ِظ ِب��َخ��بَ��ايَ��ا َوَه��ْل اْخ��ِت��يَ��اُرُه؟ إِالَّ اِإلنْ��َس��اَن يَ��ْل��َزُم َوَه��ْل

خرب

َجْحده فرام جوانحه، بني الوجُد فسكن هذا من بيشء امتُحن من بعَض ألعرف وإني
وكان يتعرض. لم ومن للمعرفة تعرَّض َمن شمائله يف ذلك وُعرف األمر، َغلظ أن إىل
يُوهمه إخوانه من لديه الحظوة أراد َمن كان أن إىل وَقبَّحه، نََجَهه بيشء له َعرض َمن
قاعًدا يوًما به ولعهدي بهذا. فرسَّ ذلك، غري به ظن من وتكذيَب إنكاره، يف تصديَقه
بهما اجتاز إذ االنتفاء، غاية ينتفي وهو ضمريه، يف بما له يَعرض كان من بعُض ومعه
اضطرب حتى محبوبه عىل عينه وقعت أن إال هو فما بعالقته، يُتهم كان الذي الشخص
كالَمه فقطع تثقيف، ُحسن بعد كالمه معاني وتفاوتت لونه، واصفر األوىل، هيئته وفارق
ما هو فقال: بدا، ا عمَّ عدا ما له: فقيل ذكره، من فيه كان ما استدعى فلقد معه؛ املتكلُم

منه: شعًرا، أقول ذلك ففي عذَل. من وعذَل عذَر، من عذَر تظنون،

ِف��ي��ِه ��نَ��ى ال��ضَّ تَ��بَ��اِري��َح يَ��َرى ��ا ِم��مَّ يَ��ْرَح��ُم��ُه ال��َم��ْوَت ِألَنَّ إِالَّ َع��اَش َم��ا

أقول: وأنا

يَ��نْ��َه��ِت��ُك ��بِّ ال��صَّ َوِس��تْ��ُر تَ��نْ��َس��ِف��ُك ��بِّ ال��صَّ ُدُم��وُع
َش��َرُك ��َه��ا َض��مَّ َق��َط��اة يَ��بْ��ُدو إِذْ ال��َق��ْل��َب َك��أَنَّ
ُم��ْش��تَ��رُك ال��رَّأَْي َف��ِإنَّ ُق��ولُ��وا أَْص��َح��ابَ��نَ��ا َف��يَ��ا
ُم��تَّ��َرُك؟ َع��نْ��ُه ِل��ي َوَم��ا أَُك��اِت��ُم��ُه ذَا َك��ْم إَِل��ى

فيكون وغلبته، امُلحب لطبع والتصاون الكتمان طبع ُمقاومة عند يَعرض إنما وهذا
محبوبه، عىل املحب إبقاء الكتمان سبب كان وربما محرقتني. نارين بني ًا متحريِّ صاحبه

أقول: ذلك ويف الطبع. وكرم الوفاء دالئل ملن هذا وإن

ِب��َم��ْن َوَل��ِك��ْن ُم��َع��نٍّ��ى َك��ِئ��ي��ٌب َع��اِش��ٌق َف��تً��ى أَنِّ��ي ال��نَّ��اُس َدَرى
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الرس طي باب

ال��ظِّ��نَ��ْن ِف��ي َرَج��ُع��وا َف��تَّ��ُش��وا َوإِْن أَيْ��َق��نُ��وا َح��اَل��ِت��ي َع��ايَ��نُ��وا إِذَا
يُ��ِب��ْن َل��ْم َش��ْرَح��ُه َط��َل��بُ��وا َوإِْن َظ��اِه��ًرا َرْس��ُم��ُه يُ��رى َك��َخ��طٍّ
َف��ْن ُك��لِّ ِف��ي ��ْوِت ِب��ال��صَّ ��ُع يُ��َرجِّ أَيْ��َك��ٍة َع��َل��ى َح��َم��اٍم َك��َص��ْوِت
يَ��ِب��ْن َل��ْم ُم��ْس��تَ��ْع��ِج��ٌم َوَم��ْع��نَ��اُه أَْس��َم��اُع��نَ��ا ِب��نَ��ْج��َواُه تَ��َل��ذُّ
ال��َوَس��ْن ِط��ي��َب َع��نْ��َك ُح��بُّ��ُه نَ��َف��ى الَّ��ِذي َس��مِّ ِب��ال��ل��ه يَ��ُق��ولُ��وَن
ال��ِف��تَ��ْن َوَخ��ْوُض ال��ُع��ُق��وِل ذََه��اُب َح��اَولُ��وا الَّ��ِذي ُدوَن َوَه��يْ��َه��اَت
َك��َظ��ْن وَق��ْط��ٍع َك��َق��ْط��ٍع ِب��َظ��نٍّ ��ُك��وِك ال��شُّ اْخ��ِت��َالِج ِف��ي أَبَ��ًدا َف��ُه��ْم

منها: قطعًة، أقول الرس كتمان ويف

َل��ُه ال��َم��نُ��وِن َريْ��ُب اْه��تَ��َدى َال إِذْن َح��يٌّ ِب��ِه يَ��ِح��لُّ َل��ْو َم��َك��اٌن ِع��نْ��ِدي ��رِّ ِل��ل��سِّ
ال��َول��ه ال��َه��َوى ِف��ي ال��ُم��ْع��نَّ��ى ُس��ُروُر َك��َم��ا ِم��ي��تَ��تُ��ُه ��رِّ ال��سِّ َوَح��يَ��اُة أُِم��ي��تُ��ُه

قدر لجاللة رسه إظهار من نفسه عىل املحب ي توقِّ الكتمان سبُب كان وربما
املحبوب.

خرب

فغنَّت — هللا رحمه — امُلؤيَّد أمِّ بُصبْح فيه تغزل شعًرا بُقرطبة الشعراء بعض قال ولقد
بقتِلها. فأَمر ليبتاَعها، عامر أبي بن محمد املنصور عىل أُدخلت جارية به

خرب

يُستخَدم أالَّ عليهم والتَّسجيل ُمغيث آل واستئصاُل ُمغيث، بن أحمد ُقتل هذا مثل وعىل
الرشيد إال منهم يبق فلم بيتهم، وانقراض لهالكهم سببًا كان حتى أبًدا، منهم بواحد

كثري. هذا ومثل الُخلفاء. بنات بإحدى تغزله ذلك سبب وكان الضال.
بابن املعروف هارون، بن محمد بُحب ُمغرًما كان أنه هانئ بن الَحسن عن ويحكى
يقدر ال كان أنه عنه فذُكر إليه، النظر إدامة عىل فانتهره ذلك ببعض منه وأحسَّ ُزبيدة،
يَنِْفر أالَّ الكتمان سبب كان وربما محمد. عىل كر السُّ غلبة مع إال إليه النظر يُديم أن
سبب بأقل باح لو وجليًسا، سكنًا له محبوبه كان َمن أدري فإني به. يُنَْفر أو املحبوُب
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ولقد السياسة، من رضب وهذا نجومها. تعلَّت قد الثريا مناط منه لكان يهواه أنه من
هو فما النهاية، وأبعد الغاية فوق إىل محبوبه مع املذكور هذا انبساط من يبلُغ كان
وتمنع الحب ودالَّة التيه مع اليسري التافه إىل يصل ال فصار يجد؛ بما إليه باح أن إال
عبًدا، فصار أًخا فكان والتجنِّي، التصنُّع ووقع االنبساط، ذلك وذهب الفؤاد، بملك الثقة
يف إال رآه ملا ذلك املحبوب ة خاصَّ يعلم أن إىل شيئًا بَوحه يف زاد ولو أسريًا، فعاد ونظريًا

بالرضر. عليه ذلك ولعاد والكثري، القليل والنقطع الطيف،
أسباب من كان وربما اإلنسان، عىل الغالب الَحياء الِكتمان أسباب من كان وربما
بما فيسترت أبيَّة، نفس ذا ويكون ا، وصدٍّ انحراًفا َمحبوبه من املحب يرى أن الكتمان

عليه. ذلك هواَن يُحب وَمن يريهم أو عدو، به يَشمت لئال يجد
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باباإلذاعة

منها: أسباب ولها أعراضه، من يحُدث ما ُمنكر من وهو اإلذاعة، الُحب يف تَْعِرض وقد
ال خالبة وهذه ِعدادهم، يف ويدخل املحبني، بزيِّ يتزيَّا أن الفعل هذا صاحُب يُريد أن

زائفة. الحب يف ودعوى بغيض، وتخليج تُرىض،
يملك فال الحياء، عىل الجهر ر وتسوُّ الحب، غلبُة الَكشف أسباب من كان وربما
عىل تحكمه وأقوى العشق، غايات أبعد من وهذا َعْدًال. وال رصًفا لنفسه حينئذ اإلنسان
الخري يرى وهنالك الحسن، هيئة يف والقبيح القبيح، تمثال يف الحسن يمثل حتى العقل،
َكشف قد الِغطاء، َمسدول القناع، ُمسبل السرت، َمصون من وكم خريًا. والرش ا، رشٍّ
مثًال، السكون وبعد َعَلًما، الصيانة بعد فصار ِحماه! وأهمل حريمه، وأباح سْرته، الحبُّ
ولطالت ذكره، عن النافض العرتاه اليوم قبل له مثل لو فيما الفضيحة إليه يشء وأحبُّ

شديًدا. كان ما والَن عزيًزا، كان ما وهان وعًرا، كان ما فَسُهل منه، استعاذته
مقصورة جاريٍة بمحبَّة ُدِهي قد إخواني وِعْلية الرجال وات َرسَ من بفتًى ولعهدي
أن إىل برص، ذي لكل هواه آيات وظهرت مصالحه، من كثري عن ُحبُّها وقطعه بها، هام

هواه. إليه يقوده مما منه ظهر ما عىل تعذله هي كانت

خرب

هللا— رحمه — والدي الفتح أبي يدي بني كنت قال: عمرو بن عاصم بن موىس وحدَّثني
ورميُت نفيس أملك فلم بها، أكَلف كنت جارية عيني ملحْت إذ أكتبه، بكتاب أمرني وقد
عقيل راجعني ثم عارض، عَرضيل أنه وظن أبي وبُهت نحوها، وبادرُت يدي عن الكتاب

الرُّعاف. َغلبني بأنه واعتذرت ُعدت ثم وجهي فمسحُت
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وما السياسة، يف وضعف التدبري، يف وفساد املحبوب، ِنفار داعيُة هذا أن واعلم
سلوكها يف َخِرق أو الطالب اها تعدَّ متى وطريقة، ُسنة فيه وللمأخذ إال األشياء من يشء
رية السِّ وجه عن زاد وكلما وباءً، وبحثه هباءً، وتعبه عناءً، كده وكان عليه، عمله انعكس
ذلك ويف بُعًدا. مراده بلوغ عن ازداد إيغاًال؛ الطريق غري ويف إغراًقا، تجنبها ويف انحراًفا،

منها: قطعة، أقول

تُ��ِري��ُدُه ال��يَ��ِس��ي��ِر ِف��ي َج��ْه��ًرا تَ��ْس��َع َوَال تَ��َه��اُزًؤا ال��َج��ِس��ي��ِم األَْم��ِر ِف��ي تَ��ْس��َع َوَال
ُوُروُدُه َج��مٌّ ال��دَّْه��َر َف��ِإنَّ َع��َل��يْ��َك يَ��ِرْد َم��تَ��ى ال��زََّم��اِن أََف��اِن��ي��َن َوَق��اِب��ْل
َش��ِري��ُدُه ��ِري��ُد َوال��شَّ ِب��َغ��يْ��ٍر ـ��يَ��ِس��ي��ُر ال��ـ يَ��ْك��ِف��َك َس��ْع��ِي��َك ُح��ْس��ِن ِم��ْن َف��أَْش��َك��الُ��َه��ا
َوُق��وُدُه يُ��ْط��َف��ى ِب��ال��نَّ��ْف��ِخ ِوإِْش��َع��اِل��ِه َوْق��ِدِه َل أَوَّ ال��ِم��ْص��بَ��اَح تُ��بْ��ِص��ِر أََل��ْم
ُم��ُدوُدُه َوتَ��بْ��ُدو يُ��ذِْك��ي��ِه َف��نَ��ْف��ُخ��َك َوَل��ِه��ي��بُ��ه َل��ْف��ح��ه يَ��تَ��َص��رَّْم َوإِْن

خرب

كنت َفتْح، بن أحمد اسمه من الخَدمة وجلة الكتاب أبناء من ُقرطبة أهل من ألعرف وإني
ويُفوتهم االنقباض، يف أصحابه يبزُّ األدب، وُطالب العلم بُغاة من التصاون، كثري أعهده
املذاهب، محمود مريض، محفل يف إال يُرى وال فضل، َحْلقة يف إال ينظر ال الدَّعة، يف
طرأ خرب فأول داره، من داري األقداُر أبعدت ثم بها، ذاهبًا بنفسه بائنًا الطريقة، جميل
بن إبراهيم يسمى الفتَّانني أبناء من فتًى ُحب يف عذاره خَلع أنه شاطبة نزويل بعد عيلَّ
تاِلد، ووفر عريضة، وأموال وتقدم؛ خري بيتُه َمن محبة صفاته تستأهل ال أعرفه، أحمد؛
عن ر وَشمَّ ُمحيَّاه، وَحرس َرَسنه، وَرَمى وجهه، وأبدى رأسه، َكشف أنه عندي وصح
وتُهودي األخبار، نقلة بني وُمداَفًعا مار، للسُّ حديثًا فصار الشهوة، َصْمد وصَمد ذراعيه،
عىل إال ذلك من يحصل ولم بالتعجب، راحلًة األرض يف نقلته وجرت األقطار، يف ِذكره
جملة، عنه محبوبه ود وُرشُ األحدوثة، وَفتْح الحديث، وشنعة الرس، وإذاعة الغطاء، كشف

البتة. رؤيته من عليه والتَّحظري
وأخفى رسه مكنون طوى ولو عنه، رحب ومعزٍل وبمندوحة ذلك عن غنيٍّا وكان
بُيل من ِلقاء يف له ولكان الصيانة، بُرد يُنهج ولم العافية، لباس الستدام ضمريه بليَّات
والُحجة به، ليقطع العذر َحبل وإنَّ كاٍف، وتعلٍل اآلمال، من أمل ومجالسته ومحادثته به
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آل فربما فدحه، ما بجليل عقله يف مصابًا أو تمييزه، يف ُمختلًطا يكون أن إال قائمة، عليه
تعرُّضه يف ظالم فهو ُمسكة؛ ثبتت أو عقل من بقية له كانت أن وأما صحيح، لعذر ذلك

به. ويتأذَّى يكرهه محبوبه أن يعلم ما
تعاىل. هللا شاء إن الطاعة، باب يف مفًرسا هذا وسيأتي الحب، أهل صفة غري هذا

ثالث وجه الكشف أسباب ومن

أو غدًرا محبوبه ِمن امُلحب يرى أن وذلك ساقط، وفعل مرذول وجه العقول أهل عند وهو
املقصود عىل منه أعود عليه رضره بما إال منه االنتصاف طريَق يجد فال كراهًة، أو ملًال
ووجود العقل عدم بشواهد وأقوى الشنار، وأقبح العار أشدُّ وهذا واالشتهار. الكشف من
املحب من مباالٍة قلة توافق تفشو وأقاويل يَنترش حديث من الكشف كان وربما السخف.
رأيت وقد له. يُؤمِّ ما بعض عىل الستظهار أو إلعجاب إما رسه؛ بظهور ورًىض بذلك،
ال نساءهم أن األعراب أخبار بعض يف وقرأت القوَّاد، أبناء من إخواني لبعض الفعل هذا
وينوِّه ويعلن ويجاهر ُحبه ويكشف يشتهر حتى لهن عاشق عشق يصدقن وال يقنعن
امرأة مع عفاف وأي العفاف، عنهن يذكر أنه عىل هذا، معنى ما أدري وال بذكرهن.

املعنى؟! هذا يف الشهرة ورسورها ُمناها أقىص
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من طباع إىل قًرسا طباعه ورصُفه ملحبوبه، املحب طاعُة الُحب يف يَقع ما عجيب ومن
العزيمة، مايض القياد، جموح الشكيمة، صعب الُخلُق، َس َرشِ املرء يكون وربما يُحبه،
يف ويعوم غمره، ويتورَّط الحب، نسيَم يتنسم أن إال هو فما الَخسف، أبيَّ األنف، حميَّ
ويف استسالًما. والحمية كاللًة، واملضاء سهلًة، والصعوبة ِليانًا، الرشاسة فتعود بحره،

منها: قطعًة، أقول ذلك

َح��د؟ ال��دَّْه��ِر ذَا ِل��تَ��َص��اِري��ِف َوَه��ْل َم��َع��اد؟ إَِل��يْ��نَ��ا ِل��ْل��ِوَص��اِل َف��َه��ْل
أََس��د األَِس��ي��ِر ال��َغ��َزاُل َوأَْض��َح��ى ال��َق��ِض��ي��ِب َع��بْ��َد ��يْ��ُف ال��سَّ أَْص��بَ��َح َف��َق��ْد

منه: شعًرا، وأقول

َج��ْه��ب��ذ يَ��ِد ِف��ي َزلَّ نُ��ْق��ٍر َك��ذَاِئ��ٍب َه��اِل��ٍك َألَْه��َوُن تَ��ْع��ِت��ْب َوإِْن َوإِنِّ��ي
ُم��تَ��َل��ذِّذ! َه��اِل��ٍك ِم��ْن َع��َج��بً��ا َف��يَ��ا َل��ذَاذٌَة َه��َواَك ِف��ي َق��تْ��ِل��ي أَنَّ َع��َل��ى

ومنها:

وُم��وبَ��ذ ُه��ْرم��َزاَن َع��ْن َألَْغ��نَ��اُه��ْم َف��اِرس وج��ه��ك أَنْ��واَر أَبْ��َص��َرْت وَل��ْو

امُلحب فرتى الَوجد؛ بسماع متربًما الشكوى، إلظهار كارًها املحبوب كان وربما
يقع فعندها ، ُمتجنٍّ الحبيب وإن علَّته، عىل ويَنطوي أسفه، ويكِظم حزنه، يكتُم حينئذ
ملخالفته. وترًكا لقوله، تسليًما بريء؛ منها واملرء بالجريمة واإلقرار ذنب كل عن االعتذار
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له، ذنب وال نحوه الذنوب توجيه من ينفكُّ كان فما هذا بمثل ُدهي من ألعرف وإني
الجلد. نقي وهو والسخط عليه العتاب وإيقاع

منه: يكن لم وإن فيه نحن مما ويقرب إخواني بعض إىل شعًرا وأقول

س��خ��ُط ُق��ْرِب��ِه َع��ْن َولِ��ْل��ُه��ْج��َراِن تَ��َداٍن، ِل��ُق��ْرِب��ه ِب��َوْج��ٍه تَ��ْل��َق��اِن��ي ُك��نْ��َت َوَق��ْد
ال��َوْخ��ُط ��ْع��ِر ال��شِّ ِف��ي ِع��ي��َب َق��ْد أَنَّ��ُه َع��َل��ى َس��ِج��يَّ��ِت��ي ال��يَ��ِس��ي��َر ال��ع��ت��َب تَ��ْك��َرُه َوَم��ا
َوال��نَّ��ْق��ُط ال��َوْج��ِه ِف��ي ال��ِخ��ي��َالُن ي��ح��س��ُن َوَق��ْد نَ��ْف��َس��ه ال��ِف��ْك��ِر ِف��ي اِإلنْ��َس��اُن يُ��تْ��ِع��ُب َف��َق��ْد
ال��َف��ْرُط يُ��ْح��َم��ُد َوَه��ْل يَ��ْوًم��ا أَْف��َرَط��ْت إِذَا أَْم��ُره��ا وي��ف��ح��ُش َق��لَّ��ْت إِذَا تَ��ِزي��ُن

ومنه:

َوال��َخ��طُّ َوال��ِح��بْ��ُر ال��ِق��ْرَط��اُس ل��ه يَ��بْ��ِك��ي ُه��ُم��وِم��ِه ِل��َف��ْرِط أَْض��َح��ى َف��َق��ْد أَِع��نْ��ُه

وقد أخطأ، فقد النفس. يف َدناءٌة املحبوب ذلَّة عىل املحب صرب إن قائل: يقولنَّ وال
به يُعريَّ مما وجفاه سبُّه وليس بأذاه، فيُقارض نظريًا وال كفئًا ليس املحبوب أن علمنا
الرؤساء مقاعد يف وال الخلفاء مجالس يف ذلك يقع وال األحقاب، عىل ذكره ويبقى اإلنسان
بأمته يكَلف ال اإلنسان ترى فقد لالستهانة؛ قائدة ورضاعة للمذلة، جارٍّا الصربُ فيكون
وسبل منها؟ االنتصاُر فكيف عليها، التعدي وبني بينه حائل يحول وال رقها، يملك التي
وتُتَبَّع أنفاسهم تحصل الذين الرجال ِعْلية بني ذلك إنما هذه، غري السبِّ من االمتعاض
همًال. يُلقونها وال سًدى، يُوقعونها ال ألنهم البعيدة، الوجوه لها فتوجه كالمهم معاني
ذلك ويف ملعنًى. ال شاء متى ويرىض يجفو ُمنآد، وقضيب ثابتة، فصمدة املحبوب وأما

أقول:

ال��ُم��ْس��تَ��ْك��ِب��ُر يَ��خ��َض��ُع ِف��ي��ِه َف��ال��ُح��بُّ يُ��ْس��تَ��نْ��َك��ُر ال��َه��َوى ِف��ي ال��تَّ��ذَلُّ��ُل َل��يْ��َس
ال��ُم��ْس��تَ��بْ��ِص��ُر َق��بْ��ِل��َي ِف��ي��َه��ا ذَلَّ ّق��ْد َح��اَل��ٍة ِف��ي ِذلَّ��ِت��ي ِم��ْن تَ��ْع��َج��بُ��وا َال
تَ��ْص��ِب��ُر إِذْ ِذلَّ��ًة َص��بْ��ُرَك َف��يَ��ُك��وُن ُوم��َك��اِف��يً��ا ُم��َم��اث��ًال ال��َح��ِب��ي��ُب َل��يْ��َس
يُ��ذَْك��ُر انْ��ِت��َص��اٌر ِم��نْ��َك َق��ْط��ُع��َه��ا َه��ْل َوْق��ُع��َه��ا َف��آَل��َم َوَق��َع��ْت ��اًح��ٌة تُ��فَّ
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خرب

قال أنه بامَلرجيطي املعروف الفيلسوف أحمد بن َمسلمة عن الورَّاق دلف أبو وحدثني
بن أحمد عمرو ابن الوزير لدار املوازي بقرطبة قريش مقربة برشقيِّ الذي املسجد يف
حداثته أيام مريًضا األصفر بن مقدم كان املسجد هذا يف هللا: رحمه — جدير محمد
مرسور مسجد يف الصالة يرتك وكان املذكور، عمرو أبي الوزير فتى بعجيب، لعشق
حتى عجيب، بسبب املسجد هذا إىل والنهار الليل يف ويقصد — سكناه كان وبها —
يقعد وكان اآلخرة، العشاء صالة عن انرصافه حني يف الليل يف مرَّة ما غري الحرس أخذه
يه خدَّ ويلطم رضبًا، فيُوجعه إليه ويقوم ويضجر يغضب الفتى كان أن إىل منه وينظر
هذا عىل وكان عيني. َقرَّت واآلن أمنيتي، أقىص وهللا هذا ويقول: بذلك فيُرسُّ وعينيه،

يماشيه. زمانًا
كان عندما عجيب بحرضة مرة غري الحديث بهذا مسلم ثنا حدَّ ولقد دلف: أبو قال
األصفر بن مقدم حال فكانت وعافيته، جاهه وعرض األصفر بن مقدَّم وجاهة من يَرى
وأهله، بوالدته واتصل شديًدا اختصاًصا عامر أبي بن باملظفر واختص ا جدٍّ جلت قد هذا
ترصفه مع قليل، غريُ الخري وجوه وتسهيل والسقايات املساجد بنيان من يديه عىل وجرى

ذلك. وغري بالناس العناية من السلطان أصحاب فيه يترصف ما كل يف

خرب

قرطبة جامع يف الصالة صاحب — سعيد بن ُمنذر بن لسعيد كانت أنه هذا من وأشنع
يعتقها أن عليها فعرض شديًدا، حبٍّا يحبها جاريٌة — هللا رحمه باهلل املستنرص حكم أيام
فإن ِعَظمها؛ أَستبشُع لحيتك إن اللحية: عظيم وكان به، ساخرًة له فقالت ويتزوجها،
شهود بجماعة دعا ثم َلُطفت، حتى فيها الجملني فأعمل تَرغبه. ما كان منها حذفت
أخوه حرض من جملة يف وكان به. ترَض فلم نفسه إىل َخطبها ثم عتقها، عىل وأشهدهم
إليه، فأجابت ففعل، أنا. أخطبها أني عليها اعِرْض حرض: ملن فقال منذر، بن حكم
واجتهاده. ونُسكه ورعه عىل الفادح العار بهذا وريض بعينه املجلس ذلك يف فتزوجها

إياها، وانتهابهم َعنوًة قرطبة دخولهم يوم الرببر َقتله وقد هذا سعيًدا أدركت فأنا
وناسكهم، ومتكلمهم وأستاذهم وكبريهم باألندلس املعتزلة رأس هو أخوه املذكور وحكم
أيًضا، املذهب بهذا متهًما ُمنذر بن امللك عبد أخوه وكان وفقيه، طيب شاعر ذلك مع وهو
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عامر أبي بن املنصور َصلبه الذي وهو — عنه هللا ريض — الحكم أيام الرد ُخطبة َوِيلَ
بن الرحمن لعبد ا رسٍّ يُبايعون أنهم بقرطبة والقضاة الفقهاء من وجماعة هو اتهمه إذ
عبد وُصلب الرحمن، عبد فُقتل — عنهم هللا ريض النارص— املؤمنني أمري ابن هللا عبيد
سعيد بن منذر القضاة قايض أبوهم وكان اتُّهم. من جميع شمل وبُدِّد منذر، بن امللك
وأكثرهم وأورعهم، فن، بكل وأعلمهم الناس أخطب وكان أيًضا، االعتزال بمذهب متهًما
برصه ُكف قد الرسالة بهذه إليك كتابتي حني يف الحياة يف املذكور وَحَكم وُدعابًة. هزًال

ا. جدٍّ وأسنَّ

خرب

الجهد ولقي الكثرية، الليايل َسِهر كان َمن أعرف أني ملحبوبه امُلحب طاعة عجيب ومن
دفع، عنده وال امتناع به وليس يُحب ِبمن ظفر ثم الَوجد، رضوُب قلبَه فقطعت الجاِهد،
ًفا توقُّ لكن تخوًُّفا، وال تعفًفا ال عنه، وانرصف تركه نَواه ملا الكراهة بعَض منه رأى فحني
وهو نشاًطا إليه له يََر لم ما إتيان عىل ُمعينًا نفسه من يجد ولم رضاه، ُموافقته عند
يف فقلت املحبوب، من ظهر لعذر تندَّم ثم الفعل هذا فعل من ألعرف وإني يجد. ما يَجد

ذلك:

ال��ُف��َرص تَ��ْم��ِض��ي ال��بَ��ْرِق َك��ُم��ِض��ي أَنَّ��َه��ا َواْع��َل��ْم ال��ُف��ْرَص��َة َغ��اِف��ِص
ُغ��َص��ص! تَ��َولَّ��ْت إِذْ ِع��نْ��ِدي ِه��َي أُْم��ِه��لُ��َه��ا أَْم��َك��نَ��ْت أُُم��ور َك��ْم
يَ��ْق��ن��ص َك��بَ��اٍز َص��يْ��ًدا َوانْ��تَ��ِه��ْز أَْل��َف��يْ��تَ��ُه الَّ��ِذي ال��َك��نْ��َز بَ��اِدِر

صديقنا محمود بن أحمد بن الرحمن عبد ر املظفَّ ألبي بعينه هذا مثُل عرض ولقد
رياه. هجِّ فكانت مني وأخذها مطار، كل بها فطار يل؛ أبياتًا وأنشدته

خرب

باملدينة، كوني أيام القريوان، أهل من ُكليب، بن محمد هللا عبد أبو يوًما سألني ولقد
الحب ذكر بعض جرى وقد يل فقال فن، كل يف للسؤال ًفا ُمثقِّ ا، جدٍّ اللسان طويل وكان
يف تسعى أن أرى قلت: أصنع؟ فما ُقربي؛ وتجنَّب لقائي أحبُّ َمن كره إذا ومعانيه:
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الطاعة باب

عىل هواه أوثر بل ذلك، أرى ال لكني فقال: كره، وإن بلقائه نفسك عىل الرَّْوح إدخال
أحببتُه إنما إني له: فقلت الَحتف، ذلك يف كان ولو وأصرب مرادي، عىل وُمراده هواي،
يف الرغبة يف طريقتي وأقفو أصيل، وأقود قيايس، أتبع فأنا بصورته، واللتذاذها لنفيس
النفس من وأعز املوت، له تمني ما املوت من أشد القياس، من ظلم هذا يل: فقال رسورها،
ولو اضطراًرا، كان بل اختياًرا، يكن لم نفسك بذلت إن له: فقلت النفس، له بذلت ما
بنفسك، إلرضارك ملوم؛ فيه أنت منك اختياًرا لقاءه وترُكك بذلتها، ملا تبذلها أالَّ أمكنك
فقلت إليه، يلتفت الحب يف جدل وال جدَيلٌّ، رجل أنت يل: فقال عليها، الحتف وإدخالك

الحب؟! من أعظم آفة وأيُّ فقال: مئوًفا، صاحبه كان إذن له:
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باباملخالفة

عىل منه مرسته د وتعمَّ محبوبه، من ِشفاءه فبلغ رأسه وركب شهوتَه املحب أتبع وربما
األقدار، له وأُِتيحت جنانُه، وثبت هذا، الوقت عىل ساعده وَمن ريض. أو سخط الوجوه كل
رأيُت وقد مرغوبه. وبلغ أمله، ورأى ه، همُّ وانقطع ه، غمُّ وذهب جميعها، لذته استوىف

منها: أبياتًا، أقول ذلك ويف صفتُه، هذه َمن

ُم��ْم��ِرض��ا ِل��ي َزاَل َم��ا َرَش��أٍ ِم��ْن ال��ُم��نَ��ى نَ��ْف��ِس��ي بَ��لَّ��ْغ��ُت أَنَ��ا إِذَا
ِرض��ا ِم��ْن َس��ْخ��ًط��ا أُبَ��اِل��ي َوَال َط��اَع��ٍة ِم��ْن ال��ُك��ْرَه أُبَ��اِل��ي َف��َم��ا
ال��َغ��َض��ا َج��ْم��ِر ُم��ْش��َع��َل ِب��ِه أُْط��ِف��َي أَْن بُ��دَّ َال ال��َم��اءَ َوَج��ْدُت إِذَا





العاذل باب

التحفظ مئونَة أسقطَت قد صديٌق فأصلهم أقسام، والعذَّال العاذل. فأوَّلها آفات، وللحب
زاجر ذلك ويف والنهي، الحظ من وهي املساعدات؟ كثري من أفضل فَعذْلُه وبينه، بينك
إن سيما وال الشهوة، عليه تشتد ودواء وعمل عرض، لها لطيفة وتقوية عجيب، للنفس
التي باألوقات عامًلا بلفظه، املعاني من يورد ما إىل التوصل حسن قوله، يف رفيًقا كان
بني واقًفا فيها يكون التي والساعات األمر، فيها يزيد التي وباألحيان النهي، فيها يؤكِّد

وعصيانه. وَقبوله وتوعره، العاشق تسهل من يرى ما قدر عىل هذين،
يل َووقع ثقيل. وعبء شديد خطب وذلك املالمة، من أبًدا يُفيق ال زاجر عاذل ثم
زياد بن عمار الرسيِّ أبا أن وذلك يُشبهه، ولكنه الكتاب جنس من يكن لم وإن هذا، مثُل
أيًضا، الوجه ذلك يف المني من بعض عيلَّ وأعان نحوتُه، نحو عىل عذيل من أكثر صديَقنا
أُخوَّتي وصحيح صداقتي لَوكيد مصيبًا؛ أو كنُت ُمخطئًا معي، سيكون أنه أظن وكنت

به.
العاذَل لرُيي إليه؛ يشء أحبَّ الَعذْل كان حتى كلفه وَعُظم َوْجده اشتدَّ َمن رأيت ولقد
لعدوه، الهازم كامللك إياه؛ وغلبته لألئمة مقاومته ل ويحصِّ مخالفته، ويستلذَّ عصيانَه
املستجلب هو كان وربما ذلك، يف منه يقع بما ويَُرس لخصمه، الغالب املاهر واملجادل

منها: أبياتًا، أقول ذلك ويف العذل. ابتداء توجب يوردها بأشياء العاذل لعذل

أََم��ل ِل��ي ِذْك��َراُه الَّ��ِذي اْس��َم أَْس��َم��َع َك��ْي َوال��َع��ذل ال��لَّ��ْوُم إَِل��يَّ َش��ْيءٍ أََح��بُّ
أَنْ��تَ��ِق��ل ��ْرِب ال��شُّ بَ��ْع��َد َم��ْوَالَي َوِب��اْس��ِم َص��اِف��يَ��ًة ِب��ال��ع��ذِل َش��اِرٌب َك��أَنَّ��ِن��ي





اإلخوان من باباملساعد

لطيَف ُمخلًصا، صديًقا لإلنسان وجل عزَّ هللا يهب أن الُحب يف املتمنَّاة األسباب ومن
جليل اللسان، ُمرهف البيان، متمكَن املنفذ، دقيق املأخذ، حسَن الطَّول، بسيط القول،
اإلدالل، عىل صابًرا االحتمال، شديد املساعفة، عظيم املخالفة، قليل العلم، واسع الحلم،
محتوم البوائق، مكفوف الخالئق، محمود املطابقة، مستوي املخالفة، جميل املوافقة، جم
باألماني، عارًفا غامضاملعاني، الغوائل، مرصوف املدخل، نبيل للمباعدة، كارًها املساعدة،
الخيانة، مأمون األمانة، صحيح الرب، كثري الرس، مكتوم األعراق، رسي األخالق، طيب
مشهور الصون، كامل العون، مضمون الحدس، صحيح الحس، نافذ النفس، كريم
االنقياد، سهل الوداد، مستيقن النصيحة، مبذول القريحة، ثابت الَغناء، ظاهر الوفاء،
الصدر، واسع الذراع، رحب الطباع، عفيف املهجة، خفيف اللهجة، صادق االعتقاد، حسن
يف ويشاركه ببالبله، إليه يسرتيح اإلعراض، يعرف وال اإلمحاض، يألف بالصرب، متخلًقا

مكتوماته. يف ويفاوضه فكره، خلوة
عليه فُشدَّهما يداك به ظفرْت فإن هذا؟ وأين الراحات، ألعظَم للمحب فيه وإن
األنس، يكمل فمعه وتالدك، بطارفك وُصنْه البخيل، إمساك بهما وأمسك الضنني، شد
هذه صاحب من اإلنسان يفقد ولن األحوال، وتطيب الزمان، ويقرص األحزان، وتنجيل
عنهم يخففوا كي والدخالء الوزراء امللوك اتخذ ولذلك حسنًا؛ ورأيًا جميًال، عونًا الصفة
بآرائهم، يستغنوا ولكي األحمال، باهظ من وُطوِّقوه األموِر، شديد من حملوه ما بعَض
استعانة دون عليها يَِرد ما كل تقاوم أن الطبيعة قوة يف فليس وإال بكفايتهم، ويستمدوا

جنسها. من وهو يشاكلها بما
جرَّبه ملا منهم؛ ثقته وقلَّة اإلخوان، من الصفة هذه لعدمه املحبني، بعض كان ولقد
رأيه، عىل إزراء إما وجهني؛ أحد ه رسَّ من بيشء إليه باح َمن يعدم لم وأنه الناس، من



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

األنيس، عن النازح املكان يف ينفرد وكان األنس، مقام الوحدة أقام لرسه، إذاعة وإما
واملحزون التأوه، يف املريض يجد كما راحة ذلك يف ويجد األرض، ويكلم الهواء، ويناجي
باللِّسان، يشء منها يُنِْض لم فإن بها، ضاق القلب يف ترادفت إذا الهموم فإن الزفري؛ يف
منه أكثر اإلسعاد رأيت وما أسًفا. ويموت ا، غمٍّ يهلك أن يلبث لم الشكوى، إىل يسرتح ولم
طيِّه عىل والتواطؤ بكتمانه، والتوايص الشأن، هذا عىل املحافظة من فعندهن النساء؛ يف
عند وهي إال متحابني رسَّ كشفت امرأة رأيت وما الرجال، عند ليس ما عليه اطَّلعن إذا
الشأن هذا يف العجائز عند ليوجد وإنه واحدة. قوس عن مرمية مستثقلة ممقوتة النساء
وهذا التغاير، سبيل عىل علمن ما كشفن ربما منهن الفتيات ألن الفتيات؛ عند يوجد ال ما
محًضا اإلشفاق فانرصف أنفسهن؛ من يَئِسن فقد العجائز وأما النُّدرة، يف إال يكون ال

غريهن. إىل

خرب

فتًى تعشق أنها جواريها إحدى عىل فشاع وَخَدم، جوار ذات ُمورسًة امرأًة ألعلم وإني
ذلك تعرف فالنة جاريتك إن لها: وقيل مكروهة، معاني بينهما وأن ويعشقها، أهلها من
واإليذاء الرضب أنواع من فأذاقتها العقوبة غليظة وكانت فأخذتها أمرها. جلية وعندها
تفعل فلم لها، ذُكر مما بيشء لها تبوح أن رجاء الرجال؛ ُجلداء مثله عىل يَصرب ال ما

البتة.

خرب

َظفرت وقد الخري، عىل مقبلة ناسكة وجل عز هللا لكتاب حافظًة جليلًة امرأًة ألعلم وإني
اإلنكار فرام األمر، فعرَّفته ملكها، غري يف وكان بها، يكَلف كان جارية إىل لفتًى بكتاب
عىل أطلعت ال فوهللا بهذا، تُبال فال ُعصم؟ ذا ومن لك؟ ما له: فقالت ذلك، له يتهيأ فلم
يف لك لجعلتها كله، به أحاط ولو مايل، من لك أبتاعها أن أمكنتني ولو أبًدا، أحٌد كما رسِّ
امُلنقطعة امُلسنَّة الصالحة املرأة لرتى وإنك أحد. بذلك يَشعر وال فيه إليها تصل مكان
يتيمة، تَزويج يف سعيُها عندها للقبول وأرجاها إليها أعمالها وأحبُّ الرجال، من الرجاء

ُمقلة. لعروس وحليها ثيابها وإعارة
إال يشء كل من البال متفرغات أنهن إال النساء من الطبع هذا تمكن علَّة أعلم وما
ُخلقن وال غريه، لهن شغل ال ووجوهه، والتآلف وأسبابه، والغزل ودواعيه، الجماع من
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وحياطة العلم، وَطلب السلطان، وصحبة املال، كسب يف ُمقتسمون والرجال لسواه،
وُمالقاة الحروب، وُمبارشة الصناعات، وُرضوب والصيد، األسفار، وُمكابدة العيال،
طريق عن صارف للفراغ، ُمتحيف كله وهذا األرض. وعمارة املخاوف، ل وتحمُّ الِفتَن،

البُْطل.
عليهنَّ يُلقي بنسائه له ثقًة يوكِّل منهم امللك أن السودان ملوك سري يف وقرأت
بغري بقيت إذا املرأة إن يقولون: ألنهم الدهر؛ أبد بها يشتغلن الصوف غزل من رضيبًة
أرسارهن من وعلمُت النساء شاهدت ولقد النكاح. إىل وتحنُّ الرجال، إىل تشوق إنما شغل
غريَهن، أعرف ولم أيديهن، بني ونشأت حجورهن، يف ُربيت ألني غريي، يعلمه يكاد ال ما
القرآن، علَّمنني وهن وجهي، تفيَّل وحني الشباب حدِّ يف وأنا إال الرجال جالسُت وال
أول مذ ذهني وإعمال ُوكدي يكن ولم الخط، يف ودرَّبنني األشعار، من كثريًا ينني وروَّ
وتحصيل أخبارهن، عن والبحث أسبابهن، تعرُّف إال ا جدٍّ الطفولة سن يف وأنا فهمي
وسوء عليها، طبعت شديدة غرية ذلك وأصل منهن، أراه مما شيئًا أنىس ال وأنا ذلك.
يف مفًرسا ذلك وسيأتي قليل، غري عىل أسبابهن من فأرشفُت به، ُفطرُت جهتهن يف ظن

تعاىل. هللا شاء إن أبوابه،
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الرقيب باب

أقسام، والرقباء . ُمِكبٌّ وفكٌر ، ُملحٌّ وبرساٌم باطنة، ى لُحمٍّ وإنه الرقيُب، الُحب: آفات ومن
عىل وعزما محبوبه، مع املرء فيه اجتمع مكان يف د متعمِّ غري بالجلوس ُمثِْقل فأولهم
من للُمحب يعرض ولقد بالحديث. واالنفراد بوجدهما، والبوح رسهما، من يشء إظهار
فهو رسيًعا، يزول كان وإن وهذا منها. أشد هو مما له يعرض ال ما الصفة بهذه القلق

الرجاء. متوفر وقطع امُلراد، دون حاَل عائق

خرب

فاستحليا للشكوى، با وتأهَّ فيه، انفردا أنهما ظنَّا قد مكان يف ُمحبني يوًما شاهدت ولقد
كانا من عليهما طلع أن يلبثا فلم حًمى، املوضع يكن ولم الخلوة، من فيه هما ما
تمازج وقد املحب الفتى رأيَت فلو معي، الجلوس وأطال إيلَّ َفَعدل فَرأى يَستثقالِنه،

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف عجبًا. لرأيت الغضب مع وجهه عىل البادي األسُف

ُف��نُ��ونَ��ُه أَْرَض��ى َل��ْس��ُت َح��ِدي��ثً��ا ويُ��بْ��ِدي َج��اِل��ٍس أَثْ��َق��ُل وه��و ُج��لُ��وًس��ا يُ��ِط��ي��ُل
ُدونَ��ه َوال��ح��رب ��ان وال��ص��مَّ ولُ��بْ��نَ��ان َويَ��ذْبُ��ل َوال��لُّ��َك��ام وَرْض��َوى َش��َم��ام

يريد فهو شيئًا، مذهبهما من س وتوجَّ بَطرف، أمرهما من أحس قد رقيب ثم
ويرُمق بالحركات، ويتخفى القعود، ويطيل الجلوس، فيُدمن ذلك، حقيقة يستبني أن
رقيبًا يُباطش أن َهمَّ َمن ألعرف وإني الحرب. من أعدى وهذا األنفاس. ل ويحصِّ الُوجوه،

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف صفتُه. هذه
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��ا َغ��مٍّ ال��ِوَص��اِل ِب��َه��ذَا أَْع��ظ��م َق��ْص��ًدا يُ��َغ��بُّ َال ُم��َواِص��ٌل
��ى َوال��ُم��َس��مَّ َك��االْس��ِم يَ��ُزوُل َال َم��ا ِل��َف��ْرِط َوِص��ْرنَ��ا َص��اَر

اللذة، غاية فذلك أُرِيض وإذا برتضية، إال فيه حيلَة ال فذلك املحبوب، عىل رقيب ثم
اسرتضاء يف تلطَّف من شاهدُت ولقد أشعارها. يف الشعراء ذكرتْه الذي هو الرقيب وهذا
وساعيًا عنه، ودافًعا التغافل، وقت يف ومتغافًال له، رقيبًا عليه الرقيُب صار حتى رقيب

أقول: ذلك ففي له.

َع��نْ��ه ِل��يُ��بْ��ِع��َدِن��ي َع��ْم��ًدا َس��يِّ��ِدي َع��َل��ى يَ��َزل َف��َل��ْم أَْرَق��بُ��وُه َرِق��ي��ٍب َوُربَّ
ِم��نْ��ه أَْم��نً��ا َل��ُه َخ��ْوِف��ي َغ��َدا أَْن إَِل��ى أَْم��َره تَ��ْح��ُك��ُم األَْل��َط��اُف َزاَل��ْت َف��َم��ا
ُك��نْ��ُه ِل��ِن��ْع��َم��ِت��ِه َم��ا ُم��ِح��بٍّ��ا َف��َع��اَد يَ��ُه��دن��ي َح��تَّ��ى ُس��لَّ ُح��َس��اًم��ا َوَك��اَن

منها: قطعًة، وأقول

ِدْريَ��اق��ا َف��َص��اَر ��ا ُس��مٍّ َوَك��اَن َرًدى َس��ْه��َم َوَك��اَن َح��يَ��اًة َص��اَر

نفسه، عند به َوثِق رقيبًا عليه يُشفق كان َمن بعض عىل ب رقَّ َمن ألعرف وإني
فيه. البالء وأصَل عليه، اآلفة أعظَم فكان

باإلشارة إال طمع فال سبيل؛ يه ترضِّ إىل وجد وال حيلة، الرقيب يف يكن لم إذا وأما
إىل وبالغ ُمتعة ذلك ويف بالقول، اللطيف والتعريض أحيانًا، وبالحاجب همًسا، بالعني

أولُّه: شعًرا أقول ذلك ويف امُلشتاق. به يقنع حني

ِب��نَ��اِك��ث َل��يْ��َس َواَالُه ِل��َم��ْن َوِف��يٌّ ُم��َح��اِف��ٌظ َرِق��ي��ٌب ِم��نِّ��ي َس��يِّ��ِدي َع��َل��ى

ومنه:

ال��َح��َواِرث بَ��ْع��ِض ِف��ْع��َل ِف��ي��َه��ا َويَ��ْف��َع��ُل ال��َه��َوى ِف��ي ال��لُّ��بَ��انَ��ِة أَْس��بَ��اَب َويَ��ْق��َط��ُع
ِب��األََح��اِدث ُم��ْخ��ِب��ٍر َع��يْ��ٍن ُك��لِّ َوِف��ي تُ��َرى ِري��بَ��ًة َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي َل��ُه َك��أَنَّ
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ومنه:

ِب��ثَ��اِل��ث ِم��نْ��ُه��ْم ال��َع��ْرِش ذُو ��ِن��ي َخ��صَّ َوَق��ْد ُرتِّ��بَ��ا َرِق��ي��بَ��اِن َح��ْولِ��ي َم��ْن ُك��لِّ َع��َل��ى

وطالت به، وُدهي قديًما، بالعشق امتُحن ممن كان إذا الرقيب يكون ما وأشنع
فتبارك عليه، ب ُرقِّ َمن صيانة يف راغبًا فكان ملعانيه، إحكامه بعد عنه ُعري ثم فيه مدته
ذلك ويف جهته؟! من الهوى أهل عىل يحلُّ مصبوب بالء وأي منه؟! تأتي رقبة أي هللا

أقول:

ال��َم��نَ��اَم��ا َواْم��تَ��نَ��َع ال��َوْج��َد َوَق��اَس��ى ال��َغ��َراَم��ا َع��َرَف َط��اَل��َم��ا َرِق��ي��ٌب
ال��ِح��َم��اَم��ا يُ��وِرُدُه ال��ُح��بُّ َوَك��اَد أَِل��ي��ًم��ا أََل��ًم��ا ال��َه��َوى ِف��ي َوَالَق��ى
َوال��َك��َالَم��ا اِإلَش��اَرَة يَ��َض��ِع َوَل��ْم ال��ُم��َع��نَّ��ى ��بِّ ال��صَّ ِح��ي��َل��َة َوأَتْ��َق��َن
��ا َوذَامَّ َع��اًرا ال��َه��َوى يَ��َرى َوَص��اَر َه��ذَا بَ��ْع��َد ال��تَّ��َس��لِّ��ي َوأَْع��َق��بَ��ُه
ُم��ْس��تَ��َه��اَم��ا َص��بٍّ��ا َع��نْ��ُه ِل��يُ��بْ��ِع��َد َرِق��ي��بً��ا أَْه��َوى َم��ْن ُدوَن َوَص��يَّ��ر
ِل��َم��ام��ا؟ َح��لَّ��ْت ُم��ِص��ي��بَ��ٍة َوأَيُّ َع��َل��يْ��نَ��ا؟ ُص��ب��ت بَ��ِل��يَّ��ٍة َف��أَيُّ

واحد محبوب ُحب يف واحد مذهبُهما محبني أعرف أني الرقباء معاني طريف ومن
أقول: ذلك ويف صاحبه. عىل رقيب منهما واحد ُكل بهما فلعهدي بعينه،

ُم��نْ��َح��ِرف ِخ��ْدِن��ِه َع��ْن ِك��َالُه��َم��ا َواِح��ٍد ِف��ي َه��يْ��َم��انَ��اِن َص��بَّ��اِن
يَ��ْع��تَ��ِل��َف أَْن ال��َغ��يْ��َر يُ��َخ��لِّ��ي َوَال يَ��ْع��تَ��ِل��ُف َال اآلِري ِف��ي َك��ال��َك��ْل��ِب
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املتحابني بني الَقطع يريد واٍش أحدهما: رضبني؛ عىل وهو الوايش، الُحب: آفات ومن
القاصد، والحتف امُلْمِقر، والصاب الذُّعاف، السم أنه عىل سوأًة، ألفرتهما هذا وإن فقط،
املحب وأما املحبوب، فإىل الوايش يكون ما وأكثر ترقيشه. يَنجع لم وربما الوارد. والبالء
له مانع هو بما ُشغلُه الطَرب؛ من الَحرب ومنع القريض، دون الجريض حال فهيهات؛
بحوزة الصائل البال، الخيلِّ إىل يقصدون وإنما ذلك، الُوشاة علم وقد الوايش. استماع من

سبب. أقل عند املتعتب امللك،
كاتم غري أنه يحب عمن للمحبوب يذكر أن فمنها التَّنقيل، من رضوبًا للُوشاة وإن
محبته، يف للُمحب معارًضا يوافق أن إال الُربء بطيء امُلعاناة، صعب مكان وهذا للرس.
بعض عىل باالطالع األقدار تُساعده بأن إال للمحبوب فرج فال النِّفار، يوجب أمر وهذا
وامُلطاولة، يَدعه ثم تمييز، من حظ وله عقل، ذا املحبوب يكون أن بعد يُحب، من أرسار
إذاعة؛ لرسه يسمع ولم والتحفظ، الجفاء من أظهر ما مع الوايش نَْقل عنده تكذَّب فإذا
لبعض بعينه هذا شاهدت ولقد نفسه. يف قام ما واضمحل الباطل، له ر ُزوِّ إنما أنه علم
وكثر الكتمان، عظيم املراقبة شديَد املحبوب وكان يحب، كان من بعض مع امُلحبني
وجمة، وركبته يكن، لم ُحب يف وحَدث وجهه، يف ذلك أعالم ظهرت حتى بينهما الوشاة
مقام شاهدت فلو إليه. نُقل بما وباح صدره ضاق أن إىل حرية، ودهمته فكرة، وأظلته
نافذ، وسنان األواخي، مشدود وبناء ُمطاع، سلطان الهوى أن لعلمت اعتذاره؛ يف املحب
ما أليٍّ فبعد باملقاليد، والرمي والتوبة واإلنكار واالعرتاف، االستسالم بني اعتذاره وكان

بينهما. األمر صلح
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يف مذهبه وأن بصحيحة، ليست املحبة من املحب يُظهر ما أن الوايش ذكر وربما
ُمعاناة أيرس فهو النقل يف شديًدا كان وإن فصل وهذا َوطره. وبلوغ نفسه ِشفاء ذلك
من وقع وقد بينهما. متفرقة الوجد وشواهد املتلذذ، حالة غري املحب فحالة قبله، مما
النار وهذه مشرتك، العاشق هوى أن الوايش نقل وربما الطاعة. باب يف كافية نُبذ هذا
فتًى امُلحب يكون أن املقالة لهذه الناقل وافق وإذا األعضاء، يف الفايش والَوجع امُلحرقة،
واملحبوب الطبع، ُدنياوي اللذات، إىل مائًال فيه، مرغوبًا الحركات، ُحلو الوجه، حسَن
فكم لحتفه. يها وتصدِّ إهالكه، يف َسْعيها األشياء فأقرب املنصب، رسية القدر جليلة امرأة
ميتة كانت وهذه الوجه! لهذا أمعاءه فَقطع السم ُسقي َمن وكم السبب! هذا عىل رصيع
بابني املعروفني الرحمن، وعبد وموىس املتنسك، أحمد والد حدير، بن أحمد بن مروان
منها: قطعًة، إخواني لبعض محذًِّرا أقول ذلك ويف جاريته. الندى َقْطر ِقبل من لبنى،

ُم��تَ��أَرِِّض؟ ال��رََّدى ِألَْس��بَ��اِب َج��ُه��وٍل ��ٍل ُم��َغ��فَّ َغ��يْ��ُر ال��نِّ��ْس��َواَن يَ��أَْم��ُن َوَه��ْل
أَبْ��يَ��ِض! ال��طَّ��ْع��ِم ِط��ي��ِب ِم��ْن ��َف��ُه تَ��َرشَّ أَْس��َود ال��َم��ْوِت ِم��َن َح��ْوًض��ا َواِرٍد َوَك��ْم

أشد وهذا به. ويستأثر باملحبوب، لينفرد امُلحبني بني للَقْطع يَسَعى واٍش والثاني
ُجهده. واستفادة الوايش الجتهاد وأجزم وأقطعه، يشء

ال وهذا هما، رسَّ ويكشف جميًعا، بهما يَسعى واٍش وهو ثالث، جنس الُوشاة ومن
أقول: ذلك ويف مساعًدا. املحب كان إذا إليه يُلتفت

��ُس يَ��تَ��نَ��فَّ أَْخ��بَ��اِرنَ��ا ِب��ِس��َوى َوَم��ا أَْم��َرنَ��ا يَ��ْك��ِش��ُف َظ��لَّ ِل��َواٍش َع��ِج��بْ��ُت
تَ��ْض��رس؟ َوال��ُوْل��د ��اَن ال��رُّمَّ آُك��ُل أَنَ��ا َوَل��وَْع��ِت��ي َع��نَ��اِئ��ي ِم��ْن َع��َل��يْ��ِه َوَم��اذَا

بيان يف يشء وهو منه، خارًجا كان وإن فيه، نحن ما يُشبه ما أورد أن بد وال
جميع يف وما الرسالة، أول يف رشطنا كما بعًضا بعُضه يدعو فالكالم والنمائم؛ التنقيل
ورداءة األصل، نتن عىل يُدل لَطبٌْع النميمة وإن النمامون، وهم الُوشاة، من رش الناس

الكذب. من لصاحبه بد وال النشأة، وُخبث الطبع، وفساد الَفرع،
أحببت وما كذَّاب، ام نمَّ وكل أنواعه، من ونوع الكذب، فروع من فرع والنميمة
عزَّ خالقه إىل أمره وأِكُل عظيًما، كان وإن َعيب ذي كل إخاء يف ألسامح وإني قط، كذابًا
محاسنه، لكل ماٍح عندي فهو يكذب، أعلمه َمن حاىش أخالقه من َظهر ما وآخذ وجل،
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كل ألن وذلك أصًال؛ خريًا عنده أرجو فما فيه، ما كلَّ وُمذِهب ِخصاله، جميع عىل وُمَعفٍّ
الكذب؛ حاىش منه والتوبة به االستتار يمكن فقد ذام وكل صاحبه، عنه يتوب فهو ذنب
رأى َمن أخربني وال قط رأيت وما كان. حيث كتمانه إىل وال عنه، الرجعة إىل سبيَل فال
عىل له أطلع أن إال معرفة ذي بقطيعة قط بدأت وال إليه، يعد ولم الكذب ترك كذَّابًا
رأيتُها ما ِسمة وهي ملتاركته، واملتعرِّض مجانبته، إىل القاصد أنا أكون فحينئذ الكذب،
نعوذ ذاته. يف سوءٍ لعاهة عليه مغموز بشق، إليه نفسه يف َمْزنون وهو إال أحد يف قط

الخذالن. من باهلل
ينفعك أن يريد فإنه األحمق؛ ثالثة: واجتنب شئت من آِخ الحكماء: بعض قال وقد
فإنه والكذاب؛ يخذلك، وتأكُّدها الصحبة لطول به تكون ما أوثق فإنه وامَللُول؛ فيرضك،

تشعر. ال حيُث من فيه كنت ما آمَن عليك يجني
اإليمان. من العهد حسن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول عن وحديث

امُلزاح. يف الكذب يدع حتى كله باإليمان الرجُل يُؤِمن ال السالم: عليه وعنه
بن عيلِّ عن ِرفاعة، بن عيلِّ بن محمد عن محمد، بن أحمد عمر أبو بهما حدثنا
بن عمر إىل ُمسند منهما واآلخر شيوخه، عن سالم بن القاسم ُعبيد أبي عن العزيز، عبد

عنهما. ريضهللا — هللا عبد وابنه الخطاب
ِعنَد َمْقتًا َكُربَ * تَْفَعلُوَن َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا يقول: وجل عز وهللا

تَْفَعلُوَن﴾. َال َما تَُقولُوا أَن ِهللا
يكون فهل قيل: نعم، فقال: بَخيًال؟ املؤمن يكون هل ُسئل: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وعن

ال. فقال: َكذَّابًا؟ املؤمن يكون فهل قيل: نعم، فقال: َجبانًا؟ امُلؤمن
عن يحيى، بن هللا ُعبيد عن َسعيد، بن أحمد عن أحمد، بن محمد بن أحمد ثناه حدَّ

سليم. بن َصفوان عن أنس، بن مالك عن أبيه،
فيه. ُسئل حديث يف الكذب. يف خريَ ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن اإلسناد، وبهذا

يْكِذب الَعبد يزال ال يقول: كان أنه مسعود ابن عن بلغه أنه مالك عن اإلسناد وبهذا
الكذابني. من هللا عند فيُكتب القلب؛ يَسودَّ حتى سوداء نُكتة قلبه يف وينكت

فإنه دق؛ بالصِّ عليكم قال: أنه — عنه هللا ريض — مسعود ابن عن اإلسناد وبهذا
والفجور الفجور، إىل يهدي فإنه والكذب؛ وإياكم الجنة، إىل يهدي والرب الرب، إىل يهدي

النار. إىل يهدي
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والزنا الخمر بثالث: أسترت إني هللا، رسول يا فقال: رجل ملسو هيلع هللا ىلص أتاه أنه وروي
آتي فقال: ففكَّر الزنا أراد ثم عنه، فذهب الكذب. اترك قال: أترك، أيهما فُمرني والكذب؛
العهد، نقضت ال، قلت: وإن حدَّني، نعم، قلت: فإن أزنيت؟ فيسألني: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
تركت إني هللا، رسول يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل فعاد الخمر، يف كذلك ثم فرتكه،

الجميع.
أبي وعن وجل، عز هللا ملقت وجالٌب سوء، كل وجامع فاحشة، كل أصل فالكذب

له. أمانة ال ملن إيمان ال قال: أنه — عنه ريضهللا — الصديق بكر
إال املؤمن عليها يُطبع الخالل كل قال: أنه — عنه هللا ريض — مسعود ابن وعن
وعد إذا من منافًقا: كان فيه ُكنَّ من ثالث قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وعن والكذب، الخيانة

خان. اؤتمن وإذا كذب، حدث وإذا أخلف،
قامت وبالحق الحق، يحب وهو الحق، وهللا وجل؟ عز هللا عىل كذب إال الُكفر وهل
وال املمالك، هلكت وال الدول، هلكت وما كذَّاب، من أخزى رأيت وما واألرض. السماوات
واإلَحن البغضاء أُكِّدت وال والكذب، النمائم بغري األستار ُهتكت وال ظلًما، الدماء ُسفكت
ينقل الذي منه ينظر وأن والذل، والخزي بامَلقت إال صاحبها يَْحظى ال بنمائم إال امُلردية
لُِّكلِّ ﴿َويٌْل يقول: وجل عزَّ وهللا الكلب. من بها ينظر التي بالعني غريه، عن فضًال إليه،
َفتَبَيَّنُوا﴾ ِبنَبٍَإ َفاِسٌق َجاءَُكْم إِن آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا قائل: من جلَّ ويقول لَُّمَزٍة﴾، ُهَمَزٍة
اءٍ شَّ مَّ اٍز َهمَّ * ِهنٍي مَّ ٍف َحالَّ ُكلَّ تُِطْع ﴿َوَال ويقول: الفسوق، باسم النقل فسمى —
يقول: السالم عليه والرسول َزنِيٍم﴾. ٰذَِلَك بَْعَد ُعتُلٍّ * أَِثيٍم ُمْعتٍَد لِّْلَخرْيِ نَّاٍع مَّ * ِبنَِميٍم
واملنقول إليه واملنقول ل املنقِّ يعني الثالثة. وقاتل وإياكم ويقول: قتات، الجنة يدخل ال
ما وهو وجيًها. هللا عند يكون أالَ الَوجهني لذي وحق يبلِّغ، ال الثقة يقول: واألحنف عنه،

وأرذلها. الطبائع أخس من يَجعله
نَقل وقد — هللا رحمه — الشاعر الثَّقفي عيىس بن إبراهيم إسحاق أبي إىل ويل
فأغضبه الوهم كثريَ الشاعر هذا وكان الهزل، جهة عىل كذبًا عني إخواني من رجل إليه
كان ولكنه الصفة، هذه أهل من إليه الناقل كان وما صديًقا، يل كان وكالهما وصدَّقه،

منه: شعًرا بالخرب، يقول وكان إسحاق، أبي إىل فكتبت الدعابة، جمَّ امُلزاح كثري

تَ��ْدِري ِب��َم��ا ��ح��ي��َح ال��صَّ تَ��ْدِري َوَال تُ��َق��اُل، َس��ِم��ْع��تَ��َه��ا َق��ْد َق��اَل��ًة ْل تَ��تَ��بَ��دَّ َوَال
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ال��َق��ْف��ر ال��َم��ْه��َم��ِه األَف��ي��ِح ِف��ي ال��رََّدى َف��َالَق��ى بَ��َدا إِْن ِل��آلِل ال��َم��اءَ أََراَق َق��ْد َك��َم��ْن

منه: شعًرا عني، نَقل الذي إىل وكتبُت

َص��َالِح��ه��ا َط��ي ال��نَّ��ْف��ِس ِع��َالج َف��َس��اد ك��ُم��ولِ��ج َم��ْزًح��ا ال��ِج��دِّ ِف��ي تُ��ْدِغ��َم��ْن َوَال
ِب��ِس��َالِح��َه��ا تَ��تَّ��ِق��ي ال��ُح��بَ��اَرى َك��ِم��ثْ��ِل ِس��َالِح��ه أَْم��َض��ى ال��زُّوِر نَ��ْق��ُل َك��ان َوَم��ْن

يف واستبان فيه، ذلك َكدح حتى وبينه بيني التدخيل وكثر مرًة، صديق يل وكان
باالنخفاض ووجدت أمكنت، ما وامُلساملة والرتبص التأني عىل وُطبعُت لحظه، ويف وجهه

منه: شعًرا، إليه فكتبت املودة، معاودة إىل سبيًال

َوْه��َرُز ال��رَِّم��ايَ��ِة ُح��ْس��َن ادََّع��ى َم��ا بَ��َدْت انَّ��ه��ا َل��َو َم��َراٍم أُبْ��ِدي الَّ��ذي ِف��ي َولِ��ي

البليغة، الرسائل ه لعمِّ يحفظ الذي الجزيري يحيى بن هللا لُعبيد مخاطبًا وأقول
ويؤكِّد األمل، النفس ألفة وألفه عقله، عىل واستحوذ عليه، استوىل قد الكذب طبُْع وكان
بالكذب مستهرتًا الرساب، من أكذب بها مجاهًرا امُلغلَّظة، املؤكِّدة باأليمان وكذبَه نقَله
أن عن ذلك يزجره فال يصدقه، ال أنه عنده صحَّ قد من يحدث يزال ال به، مشغوًفا

بالكذب: يحدث

بَ��يِّ��ن��ا َع��ْق��ِدَك ُق��بْ��َح أََرتْ��ِن��ي َوَح��اٍل ُم��ْخ��ِب��ر بَ��يْ��َن َك��تَّ��م��ت��ه َم��ا ُك��لُّ بَ��َدا
ال��زِّن��ا ِب��ال��َح��بَ��ِل األَْح��َك��اُم تُ��ثْ��ِب��ُت َك��َم��ا ِب��َح��اَل��ٍة بَ��يَ��انً��ا َص��اَرْت َح��اَل��ٍة َوَك��ْم

منها: قطعًة، أقول وفيه

ال��ِه��نْ��ِد ق��ص��ِب ِم��ْن ال��نَّ��اِس بَ��يْ��َن َوأَْق��َط��ُع َدَرى َم��ا ُك��لِّ ِف��ي ال��ِم��ْرآِة ِم��َن أَن��مُّ
ال��ُودِّ ذَِوي بَ��يْ��َن ِب��ال��َق��ْط��ِع تَ��َح��يُّ��َل��ُه تَ��َع��لَّ��َم��ا َوال��زََّم��اَن ال��َم��نَ��ايَ��ا أَُظ��نُّ
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طويلة: قصيدة من أقول أيًضا وفيه

ُم��َالِزم َوَف��ْق��ٍر َديْ��ٍن ِم��ْن َوأَق��بْ��ُح َح��ِدي��ثُ��ه ال��ظُّ��نُ��وِن ُح��ْس��ِن ِم��ْن َوأَْك��ذَُب
َراِح��م َغ��يْ��ِر إَِل��ى َش��ْك��َوى ِم��ْن َوأَْه��َوُن ِع��نْ��َده أْض��يَ��ُع ال��َع��ْرِش َربِّ أََواِم��ُر
ِل��َش��اِت��م ال��َم��َق��اِل ِف��ي َش��تْ��ًم��ا يُ��بْ��ِق َف��َل��ْم َوَف��ْض��َح��ٍة ِخ��ْزٍي ُك��لُّ ِف��ي��ه ��َع تَ��َج��مَّ
َس��اِل��م َم��ِدي��نَ��ِة ِم��ْن بَ��ْرًدا َوأَبْ��َرد َق��اِب��ٍل َغ��يْ��ِر َع��َل��ى َع��ذٍْل ِم��ْن َوأَثْ��َق��ُل
َه��اِئ��م َح��يْ��َراَن َح��رَّاَن َع��َل��ى ُج��ِم��ْع��َن َوِرْق��بَ��ٍة َوَه��ْج��ٍر بَ��يْ��ٍن ِم��ْن َوأَبْ��َغ��ُض

حدث أو فاسق، عن حكى أو مسلًما، حفظ أو صديًقا، نصح أو غافًال، نَبَّه من وليس
الضعفاء هلك وهل ًال. متنقِّ — الضغائن تعمد وال يكذب وال يَكِذب يكن لم ما — عدو عن
متقاربتان صفتان وهما النمام؟ من بالناصح املعرفة قلة يف إال له عقل ال من وسقط
يخفى ال القريحة والثاقب دواء، واألخرى داء إحداهما الباطن، يف متفاوتتان الظاهر، يف
بني التشتيت به ونوى الديانة، يف مريضٍّ غريَ تنقيله كان من الناقل لكن أمرهما، عليه
سلك إن خاف فمن والرتقيش. والتوبيش والتحريش اإلخوان، بني والترضيب األولياء،
فيما تقديره ومضاء تمييزه لنفاذ يثق ولم النميمة، طريق يف يقع أن النصيحة طريق
به، يستيضء ورساًجا له دليًال دينه فليجعل زمانه؛ أهل ومعاملة دنياه أمور من يَِرُده
السالم عليه الرسول وباعث الرشيعة فشارع وقف؛ أوقفه وحيثما سلك، به سلك فحيثما
من النجاة ومغبَّات السالمة بعواقب وأدرى الحق، بطريق أعلم والنواهي األوامر ومرتب

ظنه. يف بقياسه وباحث بزعمه، لنفسه ناظر كل
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طالع، وسعد عالية، ودرجة رسيَّة، ومرتبة رفيع، حظ وهو الوصل، الِعشق: وجوه ومن
أن ولوال عظيمة. هللا من ورحمة الدائم، والرسور ، السنيُّ والعيش املجدَّدة، الحياة هو بل
املحبوب وصل إن لقلنا: املكاره؛ من وأمان جزاء دار والجنة وكدر، ومحنة َمَمرٍّ دار الدنيا
األماني، وكمال معه، حزن وال شائبة ال الذي والَفرح فيه، َكدر ال الذي الصفاء هو
فما اختالفها، عىل الحظوظ وأدركت ترصفها، عىل اللذات جرَّبت ولقد األراجي. ومنتهى
الَغيبة، طول بعد األوبة وال العدم، بعد الوجود وال امُلستفاد، املال وال السلطان، من للدنوِّ
بعد سيما وال للوصل؛ ما النفس يف املوقع من املال، عىل ح الرتوُّ وال الخوف، بعد األمن وال
وتنرضم الشوق، لهيب ويتوقد الجوى، عليه يتأجج حتى الهجر، وحلول االمتناع، طول
السحاب إقالع بعد األزاهري إرشاق وال القطر، ِغبِّ بعد النبات أصناف وما الرجاء. نار
القصور تأنق وال النوار، ألفانني املتخللة املياه خرير وال السجسج، الزمان يف الساريات
أخالقه، ُرضيت قد َحبيب وصل من بأحسَن الخرض الرياض بها أحدقت قد البيض
فيه ومقرصِّ البلغاء، ألسنة مُلعجز وإنه أوصافه، الحسن يف وتقابلت غرائزه، وُحمدت

أقول: ذلك ويف األفهام. وتعزب األلباب، تطيش وعنده الفصحاء، بيان

َوال��ع��ذر ال��َف��ْوَديْ��ِن ِف��ي ��ي��َب ال��شَّ َرأَى َوَق��ْد ال��ُع��ْم��ر ِم��َن ِل��ي ��ا َع��مَّ ِل��ي َوَس��اِئ��ل
َوال��نَّ��َظ��ر ال��َع��ْق��ِل ِب��ُح��ْك��ِم ِس��َواَه��ا ُع��ْم��ًرا أَْح��َس��بُ��ه َش��ْيءَ َال َس��اَع��ًة أََج��بْ��تُ��ُه
َوال��َخ��بَ��ِر األَنْ��بَ��اءِ أَْش��نَ��َع أَْخ��بَ��ْرتَ��ِن��ي َف��َل��َق��ْد ِل��ي بَ��يِّ��نْ��ُه ذَا؟ َك��يْ��َف ِل��ي: َف��َق��اَل
َخ��َط��ر َع��َل��ى يَ��ْوًم��ا ُق��بْ��َل��ًة َق��بَّ��ْل��تُ��َه��ا َع��ِل��ٌق ِب��َه��ا َق��ْل��ِب��ي الَّ��ِت��ي إِنَّ َف��ُق��ْل��ُت:
ُع��ُم��ِري ِم��ْن ِب��ال��تَّ��ْح��ِق��ي��ِق ��َويْ��َع��َة ال��سُّ ِت��ْل��َك ِس��َوى ِس��نِّ��ي َط��اَل��ْت َوَل��ْو أَُع��دُّ َف��َم��ا
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القلب، ِشغاف من لطيًفا مكانًا امُلنتظر للوعد وإن املواعيُد، الوصل: معاني لذيذ ومن
منها: قطعًة، أقول وفيه ملحبوبه، املحب بزيارة الوعد أحدهما: قسمني؛ ينقسم وهو

َع��َرض��ا إِْش��َراِق��َه��ا َس��نَ��ا ِم��ْن نُ��وِره ِف��ي َوأََرى أَبْ��َط��أْت ��ا َل��مَّ ال��بَ��ْدَر أَُس��اِم��ُر
ُم��نْ��َق��ِب��ض��ا َوال��َج��ْه��ُر ُم��نْ��بَ��ِس��ًط��ا َوال��َوْص��ُل ُم��ْخ��تَ��ِل��ًط��ا َوال��ُودُّ ُم��ْش��تَ��ِرًط��ا َف��ِب��تُّ

وأوائل الوصل ملبادي وإنَّ محبوبه. يزور أن املحب من الوعد انتظار والثاني:
بهوى ُممتحنًا كان من ألعرف وإني األشياء. من ليشء ليس الفؤاد عىل لتولًُّجا اإلسعاف
النظر غري إىل سبيل وال مانع، بال شاء متى يصل فكان امُلصاقبة، املنازل بعض يف
ومكَّنته بإجابة، األقدار ساعدته أن إىل ونهاًرا، أحب متى ليًال طويًال، زمانًا وامُلحادثة
كاد وما فرًحا، عقله يختلط أن كاد قد به ولعهدي املدة، لطول يأسه، بعد بإسعاد

ذلك: يف فقلت رسوًرا، كالمه يتالحق

َم��ْغ��ُف��ورا ال��ل��ه ِع��نْ��َد ذَنْ��ِب��ي َل��َك��اَن ِب��َه��ا َدَع��ْوُت َربِّ��ي إَِل��ى َل��ْو ِب��َرْغ��بَ��ٍة
َم��ْق��ُص��ورا ال��نَّ��اِس َج��ِم��ي��ِع َع��ْن إِْض��َراُرَه��ا َل��َغ��َدا ال��َف��َال أََس��َد ِب��َه��ا َدَع��ْوُت َوَل��ْو
َم��ْغ��ُم��ورا َك��اَن َم��ا َل��ْوَع��ِت��ي ِم��ْن َف��اْه��تَ��اَج َم��نْ��َع��ِت��ِه بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِل��ي ِب��ال��لَّ��ثْ��ِم َف��َج��اَد
َم��ْق��بُ��ورا األَْج��َداِث ِف��ي َف��انْ��َص��اَع َف��ُغ��صَّ ِب��ِه ال��َغ��ِل��ي��َل يُ��ْط��ِف��ي َك��ْي ال��َم��اءِ َك��َش��اِرِب

وقلت:

ال��َف��َرس ع��ن��ان ع��ي��ن��ي َوأع��ط��ي��ت ال��نَّ��ف��ِس َم��ْج��َرى ِم��نِّ��ي ال��ُح��بُّ َج��َرى
ال��ِخ��َل��س ِف��ي ِل��ي َج��اَد َوُربَّ��تَ��َم��ا نَ��اِف��ًرا يَ��َزْل َل��ْم َس��يِّ��ٌد َولِ��ي
ال��يَ��ب��س ِب��َق��ْل��ب��ي أَِل��ي��ًال َف��َزاَد َراَح��ًة َط��اِل��بً��ا َف��َق��بَّ��ْل��تُ��ه
َق��بَ��س َراٍم ِف��ي��ِه َرَم��ى يَ��ِب��ي��ٍس َه��ِش��ي��ٍم َك��نَ��بْ��ٍت ُف��َؤاِدي َوَك��ان

ومنها:

األَنْ��َدلُ��ِس بَ��يَ��اُق��وتَ��ِة َغ��ِن��ي��ت َف��َق��ْد ُس��ْح��ًق��ا ��ي��ِن ال��صِّ َج��ْوَه��َر َويَ��ا
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خرب

غمها وكثر عنده، علم ال وهو الرؤساء، أبناء من بفتى وجدها اشتد جاريًة ألعرف وإني
أمرها إبداء من ويَمنُعها يشعر، ال بَا الصِّ بغرارة وهو بُحبه، َضِنيْت أن إىل أسفها وطال
تدري ال بما عليه الهجوم عن له اإلجالل مع بخاتَمها، بكًرا كانت ألنها منه؛ الحياء إليه
الرأي جزلة امرأة إىل ذلك شَكت النشأة، يف إلفني وكانا األمر تمادى فلما يوافقه، ال لعله
وهو املرَّة بعد املرَّة ففعلت بالشعر، له عرِّيض لها: فقالت تربيتها، لتولِّيها بها تثق كانت
بوهمه الكالم تنتيش إىل فيميل ذلك يظن لم ذكيٍّا، َلِقنًا كان ولقد — هذا كل يف يأبه ال
يف معه لها كانت َقعدة يف نفسها تُمسك ولم صدرها، وضاق صربُها، ِعيل أن إىل —
فلما — املعايص عن بعيًدا ُمتصاونًا عفيًفا هللا يعلم كان ولقد — منفرَديْن الليايل بعض
وهي بكلمة، تكلمه ولم الحني ذلك يف ولت ثم فمه، يف فقبَّلته إليه بَدرت عنه قيامها حان

يل: أبيات يف أقول كما مشيها، يف تتهادى

َم��يَّ��اس ال��رَّْوِض ِف��ي نَ��ْرج��َس��ٍة َق��ِض��ي��ُب تَ��أوُِّدَه��ا ِف��ي تَ��ْخ��ُط��و ِح��ي��َن َك��أَنَّ��َه��ا
َوَوْس��َواس َخ��َط��ٌر َوْق��ِع��َه��ا ِم��ْن َف��ِف��ي��ِه َع��اِش��ِق��َه��ا َق��ْل��ِب ِف��ي ُخ��ْل��ُدَه��ا َك��أَنَّ��َم��ا
بَ��اس ِب��ِه بُ��ْطءٌ َوَال يُ��َع��اُب َك��دٌّ َال ال��َح��َم��اَم��ِة َم��ْش��َي َم��ْش��يُ��َه��ا َك��أَنَّ��َم��ا

أن إال هو فما وجمًة، وعَلتْه كبده، يف وَوجد عضده، يف وُفت يده يف وُسقط فبُهَت
وترادفت أنفاسه، وتصعدت النار، قلبه يف واشتعلت الرَّدى، ك َرشَ يف ووقع عينه عن غابت
بينهما الحب بدء هذا وكان عينًا، الليلة تلك غمض فما أرقه، وطال قلقه، وكثر أوجاله،
ال التي الهوى ودواعي إبليس، مصائد ملن هذا وإن النوى. يُد جملتها َجذَّت أن إىل دهًرا،
يُودي الوصل دوام إن يقول: من الناس ومن وجل. عز هللا عصمه من إال أحد لها يقف

اتصاًال. زاد وصًال زاد كلما بل امَلَلل، ألهل ذلك إنما القول، من هجني وهذا بالحب.
َمن حكم وهذا ظمأً. إال زادني وال الوصل ماء من قط رِويُت ما أني أخربك وعني
ال التي الغايات أبعد أحب بمن التمكُّن من بلغُت ولقد رسيًعا. عنه ربه وإن برأيه تداوى
أحسست فما ذلك بي طال ولقد مستزيًدا، إال وجدتُني فما مرًمى، وراءها اإلنسان يجد
خاطري أجل فلم أحب، كنُت من بعض مع مجلس ني ضمَّ وقد فرتة. رهقتني وال بسآمة
أقلَّ قاٍض وال ُوْجدي، شاٍف وغري مرادي، عن مقًرصا وجدته إال الوصل فنون من فن يف
نار الشوق زناد وقدحت ولوًعا، ازددُت دنوٍّا ازددُت كلما ووجدتُني لباناتي، من لُبانة

املجلس: ذلك يف فقلت ضلوعي، بني الوجد
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َص��ْدِري ِف��ي أُْط��ِب��َق ثُ��مَّ ِف��ي��ِه َوأُْدخ��ل��ِت ِب��ُم��ْديَ��ٍة ُش��قَّ ال��َق��ْل��َب ب��أَنَّ َوِدْدُت
َوال��َح��ْش��ِر ال��ِق��يَ��اَم��ِة يَ��ْوِم ُم��ْق��تَ��َض��ى إَِل��ى َغ��يْ��َرُه تَ��ُح��لِّ��ي��َن َال ِف��ي��ِه َف��أَْص��بَ��ْح��ِت
ال��َق��بْ��ِر ُظ��َل��ِم ِف��ي ال��َق��ْل��ِب ِش��َغ��اَف َس��َك��نْ��ِت أَُم��ْت َف��ِإْن َح��ِي��ي��ُت ِم��ا ِف��ي��ِه تَ��ِع��ي��ِش��ي��َن

البني، من وسلما الوشاة، وأمنا الرقباء، ُعدما إذا محبني تَعدل حالة الدنيا يف وما
املحبة، يف وتكافيا األخالق، يف وتوافقا العذال، وفقدا امللل، عن وبَُعدا الهجر، عن ورغبا
يريض ما عىل اجتماُعهما وكان هاديًا، وزمانًا قارٍّا، وعيًشا دارٍّا، رزًقا لهما هللا وأتاح
وال له مردَّ ال الذي الِحماِم ُحلول وقت إىل واتصلت ُصحبتهما وطالت الحال، من الرب
هذه مع أن ولوال طالب، لكل تُْقض لم وحاجة أحد، عليه يحُصل لم عطاء هذا منه. بد
لم فراق ُحلول من وجل، عز هللا غيب يف املحكمة املقادير بَغتات من اإلشفاق الحال
كل من بعيدة حال إنها لقلت: ذلك؛ أشبه ما أو الشباب حال يف منية واخرتام يكتسب؛
فيمن ُدهي كان أنه إال ُكله، هذا له اجتمع َمن رأيت ولقد داخلة. كل من وسليمة آفة،
الشمس تطلع وال العيش، يتهنَّيان ال فكانا املحبة، عىل ودالَّة األخالق، بَرشاسة يحبه كان
واحد كل لثقة الُخلق؛ بهذا مطبوًعا كان وكالهما فيه، خالف بينهما وكان إال يوم يف
ويف العالم، لهذا املرتَّب باملوت فتفرَّقا بينهما، النَّوى دنت أن إىل صاحبه، بمحبة منهما

أقول: ذلك

نَ��وى؟ أُِح��بُّ َم��ْن أَْخ��َالِق َوُك��لُّ َوأَْظ��ِل��ُم��َه��ا ال��نَّ��َوى أَذُمُّ َك��يْ��َف
َوَه��وى؟ نَ��ًوى ِب��ي َح��لَّ إِذْ َف��َك��يْ��َف ِب��ِه أَِض��ي��ُق َه��ًوى يَ��ْك��ِف��ي َك��اَن َق��ْد

الناس أنعم من لُجلسائه: قال أنه — هللا رحمه — سفيان أبي بن ِزياد عن وُروَي
ما أين قال: فأنت، قيل: قريش؟ من يلقى ما وأين فقال: املؤمنني، أمري قالوا: عيشًة؟
مسلمة، زوجة له ُمسلم رجل قال: األمري؟ أيها فَمن قيل: والثغور؟ الخوارج من ألقى

نعرفه. وال يَعرفنا ال بها، وريض به رضيت قد العيش، من كفاف لهما
واستهوى الحواس، واستمال القلوب، وجال املخلوقني، إعجاب وافق فيما وهل
إشفاق يعدل مستحسن العقول واختلس األلباب، واقتطع األهواء، عىل واستوىل النفوس،
الباعثة العجيبة امَلناظر ملن وإنه كثريًا، املعنى هذا ِمن شاهدت ولقد محبوب؟ عىل ُمحب
يعرض حني املحبوب رأيت فلو به. يتكتم هًوى كان إن سيما ال املعنى، الرائقة ة الرقَّ عىل
وتوجيهه باالعتذار، فيه وقع مما الخروج يف وخجلته بُمحبِّه، تغضبه سبب عن بالسؤال

84



الوصل باب

مخفية ولذة عجبًا، لرأيت جلسائه، عند يُقيمه معنًى استنباط يف وتحيله وجهه، غري إىل
من للمقاتل أنفذ وال حياتها، عىل أغوص وال للقلوب، أجلب رأيت وما لذة، تقاومها ال
واألفكار الذكية األذهان أهَل أعجَز ما االعتذار من الوصل يف للُمحبني وإن الفعل. هذا

فقلت: هذا املرات بعض يف رأيت ولقد القوية،

ال��َغ��اِف��ِل َع��َل��ى ِش��ئْ��َت َم��ا ْزَت َج��وَّ ِب��ال��بَ��اِط��ِل ال��َح��قَّ َم��َزْج��َت إِذَا
ال��َع��اِق��ل إَِل��ى تَ��بْ��ُدو َع��َالَم��ٌة َل��ه َص��ِح��ي��ٌح َف��ْرٌق َوِف��ي��ِه��َم��ا
َج��اِه��ل َف��تً��ى ُك��لِّ َع��َل��ى َج��اَزْت ��ًة ِف��ضَّ ِب��ِه ت��م��زْج إِْن َك��ال��تِّ��بْ��ِر
َوال��َح��اِئ��ل ال��َم��ْح��ِض بَ��يْ��َن َم��يَّ��َز َم��اِه��ًرا َص��اِئ��ًغ��ا تُ��َص��اِدْف َوإِْن

يَضطجعان فكانا بصاحبه، منهما واحد كلُّ يكلف كان وجاريًة فتًى ألعلم وإني
عىل الرؤساء ظهور عند املوضوعة املساند من العظيم املسند وبينهما أحد حرضهما إذا
وكأنهما يَُريان، وال صاحبه منهما واحد كل ويَُقبِّل املسند، وراء رأساهما ويلتقي الفرش،
كان أن إىل عظيًما، أمًرا املودة يف تكافئهما من بلغ كان ولقد الكلل. من يتمدَّدان إنما

أقول: ذلك ويف عليها. استطال ربما املحب الفتى

َوال��َق��اِئ��ل ��اِم��ِع ال��سَّ َع��َل��ى ��ْت َط��مَّ الَّ��ِت��ي ال��زََّم��اِن أََع��اِج��ي��ِب َوِم��ْن
��اِئ��ل ِل��ل��سَّ ال��َم��ْس��ئُ��وِل َوِذلَّ��ُة َراِك��ٍب إَِل��ى َم��ْرُك��وٍب َرْغ��بَ��ُة
ِل��ل��َق��اِت��ل ال��َم��ْق��تُ��وِل َوَص��ْوَل��ُة آِس��ٍر إَِل��ى َم��أُْس��وٍر َوَط��ْوُل
آِم��ِل إَِل��ى َم��أُْم��وٍل ُخ��ُض��وع َق��بْ��َل��َه��ا ال��َوَرى ِف��ي َس��ِم��ْع��نَ��ا إِْن َم��ا
ِل��ْل��َف��اِع��ِل؟! ال��َم��ْف��ُع��وِل تَ��َواُض��ِع ِس��َوى تَ��َراُه َوْج��ٌه ُه��نَ��ا َه��ا َه��ْل

منهما واحد كل يَجد كان وجاريًة فتًى شاهدت أنها بها أثق امرأة ثتني حدَّ ولقد
بعض بها يقطع ِسكِّني الفتى يد ويف َطرب، عىل مكان يف اجتمعا قد َوْجد، فضل بصاحبه
الجارية عىل وكان دم، فيه ظهر لطيًفا قطًعا إبهامه فقطع زائًدا جرٍّا فجرَّها الَفواكه،
بها شدَّ فضلة منها وأخرجت وخرقتها يدها فرصفت قيمة، لها َخزائنية قصب غاللة
مؤداة، ورشيعة الزم، وفرض عليه، يجب فيما فقليل للُمحب الفعل هذا وأما إبهامه.

بعدها؟! يمنع فما روحه، ووهب نفسه، بذل وقد ال وكيف
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خرب

قايض كان ها وعمُّ — برطال بابن املعروف التَّميمي يحيى بن زكريا بنت أدركت وأنا
له وقائدين غالٌب قتله كان الذي القائد الوزير وأخوه يحيى، بن محمد بُقرطبة الجماعة
العكي سعيد بن ويوسف شهيد، بن أحمد بن مروان وهما: بالثغور، املشهورة الوقعة يف
وهو املنية فعاجلته إسحاق، بن يحيى الوزير ابن محمد بن بيحيى متزوجة وكانت —
ليلة واحد ِدثار يف معه باتت أن عليه أسفها من فبلغ وأنرضرسورهما، عيشه، أغض يف

موتها. حني إىل بعده األسف يفارقها لم ثم وبوصله، به العهد آخر وجعلته مات،
الضحك مثل: ، الُحرضَّ من به ويتحفظ الرقباء به يُخاتل الذي املختلس للوصل وإن
ملوقًعا والرجل، باليد والقرص باألجناب، والضغط األيدي، وجوالن والنحنحة، املستور،

أقول: ذلك ويف شهيٍّا. النفس من

ال��َج��ِل��ي ال��َم��ِك��ي��ِن ِل��ْل��َوْص��ِل َل��يْ��َس َم��َح��الٍّ ال��َخ��ِف��يِّ ِل��ْل��َوْص��ِل إِنَّ
ال��ن��ق��ي ِخ��َالِل ِف��ي َك��م��س��ي��ٍر ِب��اْرتِ��َق��اب ِت��ْم��ِزُج��َه��ا َل��ذٌَّة

خرب

كانت جارية صباه يف علق كان أنه البيوتات أهل من جليل إخواني من ثقة حدثني ولقد
بعض إىل يوًما فتنزهنا يل: قال بها، عقلُه فهام منها، ممنوًعا وكان آله، دور بعض يف
عن وأبعدنا البساتني، يف ينا فتمشَّ أعمامي، بعض مع قرطبة غربي بالسهلة ضياعنا
من بالحرضة يكن فلم الغيث، وأقبل السماء غيَّمت أن إىل األنهار، عىل وانبسطنا املنازل،
باالكتنان وأمرها عيلَّ، فأُلقي األغطية ببعض عمي فأمر قال: الجميع، يكفي ما الغطاء
كَخالء، جمع من لك ويا يشعرون، ال وهم املأل أعني عىل التمكُّن من شئت بما فظن معي،
بهذا يحدثني وهو به ولعهدي أبًدا، اليوم ذلك نسيت ال فوهللا يل: قال كانفراد! واحتفال
ففي الزمان. وامتداد العهد بعد عىل فرًحا يهتز وهو تضحك، كلها وأعضاؤه الحديث

منه: شعًرا، أقول ذلك

ُم��َع��نٍّ��ى َص��بٌّ َرآُه َك��َح��ِب��ي��ٍب تَ��بْ��ِك��ي ��َح��اِئ��ُب َوال��سَّ ال��رَّْوُض يَ��ْض��َح��ُك
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خرب

هًوى، له امُلصاقبة املنازل بعض يف كان أنه إخواني بعض به ثني حدَّ ما الوصل بديع ومن
املوضع، ذلك يف له تقف فكانت اآلخر، عىل أحدهما من مطلع موضع املنزلني يف وكان
لها مستخربًا فخاطبها قميصها، يف ملفوفة ويدها عليه فتسلم البُعد، بعُض فيه وكان
فرددَت عليك فسلَّم غريي لك فوقف يشء أمرنا من أحس ربما إنه فأجابته: ذلك، عن
بالسالم نحوك تشري مكشوفة يًدا رأيت فإذا وبينك؛ بيني عالمة فهذه الظن، فصح عليه،

تُجاوْب. فال يدي، فليست
إىل يلتفت فال الوصال، يف التخلج يقع حتى القلوب واتفقت الوصال استُحيل وربما
الوصل صفة ويف يُغري. حينئذ العذل بل بناقل، يُباىل وال حافظ، من يُسترت وال الئم،

منه: شعًرا، أقول

ال��ف��َراِش! َك��ُح��ُص��وِل ِف��ي��ِه َح��ص��ل��ُت َل��َق��ْد َح��تَّ��ى ال��ُح��بِّ َح��ْوَل ُدْرُت َك��ْم

ومنه:

َع��اٍش ال��نَّ��اِر َس��نَ��ا نَ��ْح��َو َس��َرى َك��َم��ا ال��َه��َوى َدَواِع��ي ال��َوْص��ِل إَِل��ى تَ��ْع��ُش��و

ومنه:

ال��ِع��َط��اِش ال��ظِّ��َم��اءِ تَ��ْع��ِل��ي��ِل َك��ِم��ثْ��ِل َس��يِّ��ِدي م��ن ِب��ال��َوْص��ِل َع��لَّ��َل��ِن��ي

ومنه:

َوبَ��اِش ُم��ْس��تَ��ِزي��ٌد ِف��ي��ِه َف��ال��ُح��ْس��ُن َغ��ايَ��ٍة َع��َل��ى ال��َع��يْ��َن تُ��وِق��ِف َال

يل: قصيدة من وأقول

َف��اِدي؟ ِم��ْن ال��ُح��بِّ ِل��َع��اِن��ي َه��ْل أَْم َواِدي؟ ِم��ْن ال��ُح��بِّ ِل��َق��ِت��ي��ِل َه��ْل
ال��َواِدي ِف��ي َم��رَّ يَ��ْوٍم َك��ِم��ثْ��ِل نَ��ْح��َوَه��ا َع��ْوَدٌة ِل��َدْه��ِري َه��ْل أَْم
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��اِدي ال��صَّ ��اِب��ِح ِل��ل��سَّ َع��َج��بً��ا يَ��ا َص��اِديً��ا َس��اِب��ًح��ا ِف��ي��ِه َظ��َل��ْل��ُت
ُع��وَّاِدي أَْل��َح��اُظ تُ��بْ��ِص��ُرنِ��ي َف��َم��ا َوْج��ًدا َم��ْوَالَي يَ��ا َض��ن��ي��ُت
َوال��بَ��اِدي؟ ال��َح��اِض��ِر أَْع��يُ��ِن َع��ْن َغ��اِئ��ٍب إَِل��ى ال��َوْج��ُد اْه��تَ��َدى َك��يْ��َف
��اِدي ُح��سَّ ��ْق��ِم ِل��ل��سُّ يَ��ْرَح��ُم��ِن��ي َف��َق��ْد َط��ِب��ي��ِب��ي ُم��َداَواِت��ي َم��لَّ
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رقيب من تحفظ يُوجبه هجر فأولها رضوب: عىل وهو الهجر، أيًضا: الُحب آفات ومن
يف إدخاله يُوجب التسمية وحكم اللفظ ظاهر أن ولوال وصل، كل من ألحىل وإنه حارض،
عن ُمنحرًفا الحبيب ترى فحينئذ فيه، تسطريه عن وألْجللته عنه، به لرجعت الباب هذا
اسرتابته، تسبق أو ظنته تلحق لئال بمعرض ُمعرًضا غريه، عىل بالحديث مقبًال ُمحبه،
حينئذ فرتاه بالرغم، صارفة له ونفسه جاذب، له طبعه ولكنَّ كذلك، أيًضا املحب وترى
إذا الفطن والحاذق غريها. يف نفسه جهة إىل وناظًرا كناطق، وساكتًا كُمقِبل، ُمنحرًفا
الَخرب. نفس غري به َجَهر وما البادي، غري الخايف أن َعِلَم حديثهما باطن عن بوهمه كشف
املهيجة للخواطر، الباعثة للسواكن، املحركة واملناظر للفتن، الجالبة امَلشاهد ملن وإنه
هذا غري فيها كان وإن أوردتها، هذا من يشء يف أبيات ويل للفتوة. الجاذبة للضمائر،

منها: رشطنا، ما عىل املعنى

��َدى ِب��ال��صَّ ال��نَّ��َع��اَم��َة ال��ُح��وُت َع��يَّ��َر َك��َم��ا ِب��َط��بْ��ِع��ِه َج��ْه��ًال ال��َع��بَّ��اِس أَبُ��و يَ��لُ��وُم

ومنها:

��َدا! تَ��َع��مَّ ِألَْم��ٍر إِالَّ ُم��ْك��َرٍه َوَال َط��اِئ��ٍع َغ��يْ��َر أَْك��َرْم��تُ��ُه َص��اِح��ٍب َوَك��ْم
ِم��ْص��يَ��دا ِب��ال��ح��بِّ ِل��ل��طَّ��يْ��ِر نَ��َص��بُ��وا َك��َم��ا ِل��َغ��يْ��ِرِه إِالَّ ال��ِب��رُّ ذَاَك َك��اَن َوَم��ا
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الطبيعية: اآلداب من وفنون الِحَكم من رضوب عىل محتوية قصيدة من وأقول

أَتَ��َح��بَّ��ُب ِل��َم��ْن أَنْ��بَ��اِئ��ي َوَس��رَّاءُ ُم��ْؤثِ��ٌر أَنَ��ا ِل��َم��ْن أَْح��َش��اِئ��ي َوَس��رَّاءُ
ُم��َح��بَّ��ُب وه��و ال��ش��ْه��ِد َص��ف��ُو َويُ��تْ��َرُك ِل��ِع��لَّ��ٍة ال��َك��ِري��ُه ��اُب ال��صَّ يُ��ْش��َرُب َف��َق��ْد
َوأَتْ��َع��ُب أَْش��َق��ى ِف��ي��ِه َوإِنِّ��ي أُِري��ُد، الَّ��ِذي ِف��ي نَ��ْف��ِس��ي إِْج��َه��اِد ِف��ي َوأَع��دُل
يُ��ْط��َل��ُب؟ ال��بَ��ْح��ِر ِف��ي ال��َغ��ْوِص ِب��َغ��يْ��ِر َرأَيْ��َت ُك��لُّ��ُه رُّ َوال��دُّ ال��َم��ْك��نُ��وُن ال��لُّ��ْؤلُ��ُؤ َه��ِل
أَْرَغ��ُب أَنَ��ا َم��ا َص��حَّ ِس��َواَه��ا ِف��ي إِذَا ِط��بَ��اِع��َه��ا ُوُج��وِه َع��ْن نَ��ْف��ِس��ي َوأَْص��ِرُف
َوأَْق��َرُب ��َالِح ِل��ل��صَّ أَْدنَ��ى ُه��ِو ِب��َم��ا َق��بْ��َل��نَ��ا ��َراِئ��َع ال��شَّ ال��ل��ه نَ��َس��َخ َك��َم��ا
ُم��ْع��َج��ُب أَبْ��يَ��ُض ال��َم��اءِ َل��ْوُن األَْص��ِل َوِف��ي إِنَ��اِئ��ِه َل��ْوَن ال��َم��اءِ َل��ْوُن َص��اَر َك��َم��ا

ومنها:

يَ��ْرَه��ُب ِم��نْ��ُه��نَّ َوال��َم��ْوُت ِب��َه��ا َح��يَ��اِت��ي َط��بَ��اِئ��ِع��ي ُم��َق��اَم ُودِّي ذَِوي أَق��م��ُت

ومنها:

ال��تَ��َج��نُّ��ُب َض��ِم��ي��ِري ِف��ي َم��ا يَ��ْق��تَ��ِض��ي َوَال بَ��َش��اَش��ٌة ت��طَّ��ِب��ي��ِه ��ْن ِم��مَّ أَنَ��ا َوَم��ا
َوَم��ْرَح��ُب َوَس��ْه��ٌل أَْه��ٌل َظ��اِه��ِري َوِف��ي بَ��اِط��نً��ا ذَِل��َك ِع��نْ��َد ن��َف��اًرا أَِزي��ُد
َم��ْل��َع��ب األَْم��ِر ِل أَوَّ ِف��ي َوَم��بْ��َدُؤَه��ا اْش��ِت��َع��الُ��َه��ا يَ��ْع��لُ��و ال��َح��ْرَب َرأَيْ��ُت َف��ِإنِّ��ي
ُم��َركَّ��ب ُس��مٌّ ال��َوْش��ِي َوتَ��ْح��َت َع��ِج��ي��ٌب َوَل��ْونُ��َه��ا َوْش��ٌي ال��رَّْق��َش��اءِ َولِ��ْل��َح��يَّ��ِة
ال��ُم��ذَرَُّب ال��ِح��َم��اُم ُه��زَّ إِذَا َوِف��ي��ِه َم��نْ��َظ��ًرا أَْع��َج��ُب ��يْ��ِف ال��سَّ ِف��َرن��َد َوإِنَّ
َم��ذه��ُب ِف��ي��ِه ل��َه��ا َم��ا نَ��اَل��ْت ِه��َي إِذَا أَْه��ِل��َه��ا ِع��زََّة ال��نَّ��ْف��ِس ذُلَّ َوأَْج��َع��ُل
ال��ُم��َق��رَُّب ال��َم��ُص��وُن َوُه��َو َغ��ًدا ِل��يَ��أِْت��ي َوْج��َه��ُه ال��تُ��ْرِب ِف��ي اإلِنْ��َس��اُن يَ��َض��ُع َف��َق��ْد
َم��ْرَك��ب ال��ذُّلِّ ِم��َن يَ��تْ��لُ��وُه ال��ِع��زِّ ِم��َن ِل��ْل��َف��تَ��ى أَْج��َوُد ال��ِع��زَّ يَ��ُس��وُق َف��ذُلٌّ
َوُم��ْع��ِق��ب! آٍت ِب��ال��ِخ��ْص��ِب َط��ًوى َوُربَّ َغ��يِّ��ِه! َع��َواِق��ُب أََرب��ْت َم��أَْك��ٍل َوَك��ْم
يَ��نْ��َص��ُب َل��يْ��َس َم��ْن ال��رَّوِح َط��ْع��َم اْل��تَ��ذَّ َوَال يُ��ِذلُّ��َه��ا َال َم��ْن ال��نَّ��ْف��ِس ِع��زَّ ذَاَق َوَم��ا
َوأَْع��ذَُب ال��َم��ِك��ي��ِن ال��َع��لِّ ِم��َن أََل��ذُّ َظ��ْم��أٍَة بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��َم��اءِ نَ��ْه��َل ُوُروُدَك
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ومنها:

أَْط��يَ��ب َل��َك يُ��تَ��ْح َل��ْم إِْن َط��يِّ��بً��ا َف��ِرْد تَ��َف��اُض��ٌل تَ��َراُه َم��ْخ��لُ��وٍق ُك��لِّ َوِف��ي
َم��ْش��َرب َح��اَش��اُه األْرِض ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا َض��ُروَرًة إِالَّ ال��رَّنْ��ِق ِوْرَد تَ��ْرَض َوَال
َوأَْوَج��ب أَْوَل��ى ِب��ال��َح��رِّ ��دى َوال��صَّ َش��ًج��ى، َف��ِإنَّ��َه��ا ال��ِم��يَ��اِه ِم��ْل��َح تَ��ْق��ربَ��ن َوَال

ومنها:

يَ��ْغ��ِل��ب ُه��َو ِب��َم��ْن َم��ْش��ُغ��وًال تَ��ُك َوَال َواق��ت��ِن��ْع ��َر تَ��يَ��سَّ َم��ا َج��َراَه��ا ِم��ْن َف��ُخ��ذْ
أَب َوَال أمٌّ ��َل��ْت َح��صَّ إِْن ِه��َي َوَال يَ��ٌد َوَال َال ِع��نْ��َدَه��ا َش��ْرٌط َل��َك َف��َم��ا

ومنها:

َويَ��ْص��ُع��ب يَ��نْ��أَى َف��األَْم��ُر بَ��ُع��َدْت َوإِْن ِب��ِح��ي��َل��ٍة يُ��نَ��اُل ��ا ِم��مَّ تَ��يْ��ئَ��َس��نَّ َوَال
تَ��ْغ��ُرب ��ْم��ُس َف��ال��شَّ ��ْوءِ ِب��ال��ضَّ تَ��ْل��تَ��ِب��ْس َوَال َط��اِل��ٌع َف��ال��َف��ْج��ُر اإلِْظ��َالَم تَ��أَْم��ِن َوَال

ومنها:

َويَ��ذَْه��ب َع��َل��يْ��ِه يَ��أِْت��ي َم��ا َط��اَل إِذَا ��َف��ا ال��صَّ ِف��ي يَ��ْك��َدُح ال��َم��اءَ َف��ِإنَّ أَِل��حَّ
َويَ��نْ��ُض��ب َج��مٌّ ال��َم��ْزِن َف��َم��اءُ َف��ع��ْل��َت َم��ا َك��ِث��ي��َر َوَق��لِّ��ْل تَ��ْف��َش��ْل، َوَال َوَك��ثِّ��ْر
ُم��َج��رَّب ِغ��ذَاءٌ ِم��نْ��ُه َل��ُه َوَق��اَم َق��اتَ��ُه ��مِّ ِب��ال��سُّ ال��َم��ْرءُ يَ��تَ��َغ��ذَّى َف��َل��ْو

ُكل ِثقة عن إال يكون ال ولذلك الوصال، كثري من ألذُّ وهو التذلُّل، يُوجبه َهْجر ثم
املحبوب يُظهر فحينئذ َعقده، صحة يف البصرية واستحكام بصاحبه، املتحابِّني من واحد
مفرط كان إن املحب وليأسف البتة، الدهر يصفو لئال وذلك ُمحبه، صرب لريى هجرانًا
سببًا الهجر ذلك يكون . أجلَّ هو ما إىل ى يرتقَّ أن مخافة لكن ، حلَّ ملا ال ذلك عند العشق
كنت من بعض مع هجر الصبا يف يل عرض ولقد ملل. حادث آفة من خوًفا أو غريه، إىل
سبيل عىل قلت ذلك كثر فلما يعود، ثم يضمحل أن يلبث ال وهو الصفة، هذه عىل آلف
امُلعلَّقة، العبد بن طرفة قصيدة أول من بقسم منه بيت كل ختمُت بديهيٍّا شعًرا املزاح
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عن املقرئ، بكر أبي عن الجعفري، الفتى سعيد أبي عىل مرشوحًة قرأناها التي وهي
وهي: بقرطبة، الجامع املسجد يف — هللا رحمهم — النحاس جعفر أبي

ثَ��ْه��َم��ِد ِب��بُ��ْرَق��ة أَْط��َالٌل ِل��َخ��ْوَل��َة َك��أَنَّ��ُه ِل��ْل��َح��ِب��ي��ِب ا ُودٍّ تَ��ذَكَّ��ْرُت
ال��يَ��ِد َظ��اِه��ِر ِف��ي ال��َوْش��ِم َك��بَ��اِق��ي يَ��لُ��وُح ثَ��اِب��ٍت ِم��نْ��ُه ِل��ي َك��اَن ِب��َع��ْه��ٍد َوَع��ْه��ِدي
ال��َغ��ِد إَِل��ى َوأَبْ��ِك��ي أَبْ��ِك��ي آِي��ًس��ا َوَال ِب��ُرُج��وِع��ِه ُم��وِق��نً��ا َال ِب��ِه َوَق��ْف��ُت
َوتَ��َج��لَّ��ِد أًَس��ى تَ��ْه��ِل��ْك َال يَ��ُق��ولُ��وَن: َوأَْك��ثَ��ُروا َع��ذِْل��ي ال��نَّ��اُس أََط��اَل أَْن إَِل��ى
َدِد ِم��ْن ِب��ال��نَّ��َواِص��ِف َس��ِف��ي��ٍن َخ��َاليَ��ا أُِح��بُّ��ُه ��ْن ِم��مَّ ��ْخ��ِط ال��سُّ ُف��نُ��وَن َك��أَنَّ
َويَ��ْه��تَ��ِدي َط��ْوًرا ُح ال��َم��الَّ ِب��ِه يَ��ُج��وُر َم��ْرَك��ٌب َوال��َوْص��ِل ال��َه��ْج��ِر انْ��ِق��َالَب َك��أَنَّ
ِب��ال��يَ��ِد ال��ُم��َف��اِي��ُل ال��تُّ��ْرَب َق��َس��َم َك��َم��ا ��ٌط تَ��َس��خُّ َوْق��ت يَ��تْ��لُ��وُه ِرًض��ى َف��َوْق��ت
َوَزبَ��ْرَج��ِد لُ��ْؤلُ��ٍؤ ِس��ْم��َط��ْي ُم��َظ��اِه��ُر ُم��ْع��ِرٌض َغ��ْض��بَ��اُن وه��و نَ��ْح��ِوي َويَ��بْ��ِس��ُم

فرحة لكن الشدة، بعُض فيه وهذا املحب، من يقع لذنب الِعتاب يُوجبه َهْجر ثم
القلب يف لذًة سخطه بعد امَلحبوب لرىض فإن مىض؛ ما يعدل الرىض وُرسور الرجعة
ُمشاهد شاهد وهل الدنيا. أسباب من يشء يفوقه ال الروح من وموقًفا لذة، تعدلها ال
كل عنه وبَُعد رقيب، كل عنه قام قد مقام من وأشهى ألذُّ فكر يف قام أو عني رأت أو
منهما املحب من وقع لذنب تصارما قد ُمحبَّان فيه واجتمع واٍش، كل عنه وغاب بغيض،
امُلحب فابتدأ للحديث، اإلطالة من مانع ثمَّ يكن ولم الهجر بعض وبدأ قليًال، ذلك وطال
بما والتذمم واإلذالل اإلدالل من الواضحة بحجته واألدلة والتذلل والخضوع االعتذار يف
ذنب وال بالذَّنب ويقر املغفرة ويستدعي بالعفو يردُّ وطوًرا برباءته، يدل فطوًرا سلف،
ثم فيه، أدامه وربما الخفي، اللحظ يُسارقه األرض إىل ناظر ذلك كل يف واملحبوب له،
ويقبل العذر، قبول عن مجلسهما ينجيل ثم الرىض، عالمة وذلك لتبسمه، مخفيًا يبسم
مغفور وذنبك بنعم الجواب ووقع السخط، آثار وذهبت النقل، ذنوب وامتحت القول،
واإلسعاد، العتاب وُسقوط املمكن، بالوصل أمرهما وختما ذنب؟ وال فكيف كان، ولو

هذا. عىل وتفرقا
بساط وطئت ولقد األلسنة. بتحديده وتتلكَّن الصفات، دونه تَتقارص مكان هذا
تمكُّن ورأيت ملحبوبه، محب هيبة تعدل هيبًة رأيُت فما امللوك محارض وشاهدت الخلفاء
وال ًحا تبجُّ أشد رأيت فما الدول، مدبري وانبساط الوزراء وتحكُّم الرؤساء عىل املتغلبني
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وصحة إليه، بميله ووثق عنده، محبوبه قلب أن أيقن محب من فيه هو بما رسوًرا أعظم
له. مودته

مع الذنوب بعظيم املتهمني ومواقف السالطني، أيدي بني املعتذرين مقام وحرضت
قد غضبان محبوب يدي بني َهيمان ُمحب موقف من أذل رأيت فما الطاغني، املتمردين
من أشدَّ األوىل الحالة يف وكنت األمرين، امتحنت ولقد الجفاء. عليه وغلب السخط، َغمره
أذل الثانية ويف الخضوع، عىل أساعد وال الدنية، إىل أجيب ال السيف، من وأنفذ الحديد،
لو الخضوع ُفرصة وأغتنم التذلُّل، غايات أقىص إىل أبادر القطن، من وألني الرداء، من
وأتصدى فنونًا، القول وأفنن ببياني، املعاني دقائق عىل وأغوص بلساني، وأتحلَّل نجع،

الرتيض. يوجب ما لكل
عالمة أوله يف فهو وآخره، الحب أول يف يقع وهو الهجران، عوارض بعُض والتجني

للسلو. وباب لفتورها عالمة آخره ويف املحبة، ة لصحَّ

خرب

ة َلمَّ يف عامر، باب مقربة يف بقرطبة األيام بعض يف مجتاًزا كنت أني هذا مثل يف وأذكر
بن الرحمن عبد القاسم أبي الشيخ مجلس نريد ونحن الحديث، وأصحاب الطالب من
الرحمن عبد بكر أبو ومعنا — عنه هللا ريض — أستاذي بالرصافة املرصي يزيد أبي
متجنٍّ صفة يف لنفسه ينشد وهو مفلًقا، شاعًرا وكان ِسبتة، أهل من البلوى سليمان بن

منها: له، أبياتًا معهود

أَْس��َرُع ِة ال��َم��َودَّ أَْس��بَ��اِب نَ��ْق��ِض إَِل��ى َوإِنَّ��ُه ال��طَّ��ِري��ِق َظ��ْه��ِر إَِل��ى َس��ِري��ٌع
يَ��تَ��َق��طَّ��ُع تَ��ْرِق��ي��ِع��ِه ِف��ي َك��اَن إِذَا ُه ُودَّ ��َع نُ��ِرقِّ أَْن َع��َل��يْ��نَ��ا يَ��ُط��وُل

— الفايس عيل بن الحسني أبي خطور البيتني هذين من األول البيت إنشاد فوافق
هللا رحمه — فتبسم فسمعه يزيد، أبي ابن مجلس أيًضا يؤم وهو — تعاىل هللا رحمه
عىل هذا أوىل. فهو هللا؛ شاء إن املودة عقد إىل بل يقول: وهو ماشيًا وطوانا نحونا، —
يف فقلت وعلمه، وزهده ونسكه وبراءته وتقرُّبه وفضله — هللا رحمه — الحسني أبي ِجد

ذلك:
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َظ��اِل��ُم يَ��ا ِوَص��اِل��نَ��ا ِح��بَ��اَل َواْع��ِق��ْد ��ًدا ُم��تَ��َع��مِّ ِت��ي َم��َودَّ نَ��ْق��َض َع��نْ��َك دَْع
ال��َع��اِل��ُم ال��َف��ِق��ي��ُه َق��اَل ِل��َم��ا ك��ْرًه��ا تُ��ِرد َل��ْم أَْو أََرْدتَ��ُه َوَل��تَ��ْرِج��َع��نَّ

فهو تفاقم إذا وأما للذة، قليًال كان إذا فيه إن ولعمري والعتاب. الهجر فيه ويقع
الهجران، مطية األمر بجملة وهي سوء، وعالمة املصدر، وبيئة وأمارة محمود، غري فأل
ومقدِّمة القىل، وداعية االنفصال، ورسول الثقل، وعنوان التجني، ونتيجة الرصيمة، ورائد

أقول: ذلك ويف اإلشفاق. أصله وكان َلُطف إذا يُستحسن وإنما الصد،

تَ��ِزي��َدا َوأَْن َع��تَ��بْ��َت ِم��نْ��ُه ِب��َم��ا تَ��ُج��وَدا أَْن َع��ت��ِب��َك بَ��ْع��َد َل��َع��لَّ��َك
ال��رُُّع��وَدا! ِب��آِخ��ِرِه َوأَْس��َم��َع��نَ��ا َص��ْح��ًوا ِف��ي��ِه َرأَيْ��نَ��ا يَ��ْوٍم َف��َك��ْم
تَ��ُع��وَدا أَْن نَ��ْرُج��و َك��ذَاَك َوأَنْ��َت َع��ِل��ْم��نَ��ا َك��َم��ا بَ��ْع��ُد ��ْح��ُو ال��صَّ َوَع��اَد

فقلتُها الربيع، أيام من صفتُه هذه يوم يف وقع ِعتاب األبيات هذه قويل سبب وكان
َقِدما ثم سفر يف فغابا أخوين، وكانا صديقان، الزمن بعض يف يل وكان الوقت، ذلك يف
شعًرا، — منهما لألكرب واملخاطبة — إليهما فكتبُت عيادتي، عن را فتأخَّ َرَمٌد أصابني وقد

منه:

��اِم��ِع ال��سَّ ِب��ُم��ْؤلِ��َم��ِة أَِخ��ي��َك َع��َل��ى أُيْ��ًض��ا ُد أَُع��دِّ َوُك��نْ��ُت
ال��طَّ��اِل��ِع؟ ِب��ال��َق��َم��ِر ال��ظَّ��نُّ َف��َم��ا ءً، ذَُك��ا َغ��طَّ��ى ال��دَّْج��ُن إِذَا َوَل��ِك��ْن

عقاربهم، دبيب من يتولد وفيما فيهم القول تقدم وقد الُوشاة. يُوجبه هجر ثم
البتة. للمقاطعة سببًا كان وربما

يصفو أال به ُدهي ملن وأحرى اإلنسان، يف املطبوعة األخالق من وامللل امللل. هجر ثم
ُمساعدته تطول وال إلف، عىل يصرب وال عهد، عىل يثبت وال إخاء، له يَصح وال صديق، له
عن يفروا وأن منهم، يغروه أالَّ بالناس األمور وأوىل بغض. وال ُودٌّ منه يُعتقد وال مُلحب،
وجعلناها امُلحبني، عن الصفة هذه أبعدنا ولذلك بطائل؛ منه يظفروا فلن ولقائه؛ صحبته
تزيَّا من وأما للمقاطعة. والتعرض والتظنِّي التجنِّي أهل بالجملة فهم املحبوبني، يف
الصفة هذه أهل عن ويُنفى مذاقه، يتجرع أال ه وحقُّ منهم، فليس َملُوٌل وهو الُحبِّ باسم

جملتهم. يف يدخل وال

94



الهجر باب

رحمه — عامر بن محمد عامر أبي عىل منها تغلبًا أشد الصفة هذه قط رأيت وما
أرسع الطبع هذا وأهل صدقتُه. ملا منه علمتُه ما بعَض واصف يل وصف فلو — هللا
عىل الودِّ عن وانقالبهم والصد، املكروه وعىل املحبوب، عىل صربًا وأقلُّهم محبًة، الخلق
فإن وفائه، يف بالرجاء تُعنها وال نفسك، به تَشغل وال بملول، تِثق فال إليه؛ ترسعهم قدر
ما بحسب أحيانه من حني كل واستأنفه ساعته، ابَن ه َفُعدَّ رضورًة محبته إىل دفعت

يشاكله. بما وقابله تلوُّنه، من تراه
االغتمام من به ويُحيق عنها، يَصرب فال الجارية يرى عنه امُلحدَّث عامر أبو كان ولقد
أيقن فإذا القتاد، شوُك ذلك دون حال ولو يملكها، حتى عليه يأتي أن يكاد ما والهم
ونزاعه منها، قلًقا إليها والقلق ُرشوًدا، األنس وذلك نفاًرا، املحبة عادت إليه ها بتصريُّ
من ذكرنا فيما أتلف حتى دأبه كان هذا األثمان. بأوكس فيبيعها عنها، نزاًعا نحوها
والحذق األدب أهل من هذا مع — هللا رحمه — وكان عظيًما. عدًدا الدنانري ألوف عرشات
العريض. والجاه الفخم واملنصب العظيم الرشف مع د والتوقُّ والحالوة والنبل والذكاء

وصف عن األوهام وتَِكلُّ عنه، الحدود تَقف فيشء ُصورته وكمال وجهه حسن وأما
الُخطور ويتعمدون السيَّارة من تخلو الشوارع كانت ولقد وصفه. أحد يتعاطى وال أقله،
الرشقي الجانب يف دارنا باب عىل الصغري النهر من اآلخذ الشارع يف داره باب عىل
مالصقًة هللا رحمه داره كانت الدرب هذا ويف — الزاهرة بقرص املتصل الدرب إىل بُقرطبة
ووَفنَي به، أوهامهن علَّْقن ُكنَّ َجواٍر محبَّته من مات ولقد منه. للنظر إال ليشء ال — لنا

الَوحدة. وقتلتهنَّ الِبَىل رهائَن َن فِرصْ منه، ْلنه أمَّ مما فخانَهنَّ له
حيثما بمحبته تتسرت ال بها عهدي عفراء، تُسمى كانت منهن جاريًة أعرف وأنا
صاحب الخيَّال الربكات إىل داره من تصريت قد وكانت دموعها، تجف وال جلست،
ذلك. غري عن فضًال اسَمه يملُّ أنه نفسه عن يُخربني — هللا رحمه — كان ولقد الفتيان.
واحد زي عىل يثبُُت ال وكان مراًرا، ِقَرصه عىل ُعمره يف بهم تبدَّل فإنه إخوانه وأما

الفتَّاك. مالبس يف وحينًا امللوك، مالبس يف يكون حينًا بَراقش؛ كأبي
عامة يستفرغ أالَّ كان وجه أي عىل صفته هذه من بمخالطة امتُحن َمن عىل فيجب
امللل مخايل له الحت فإذا لنفسه؛ َخصًما دوامه من اليأس يُقيم وأن محبَّته، يف ُجْهده
ويف هذا. مع املودَّة دامت فربما يُعاوده، ثم عنه، به ويبعد بالُه، ينشط حتى أياًما قاطعه

أقول: ذلك
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ْه ِب��ُع��دَّ ال��َم��لُ��وُل َل��يْ��َس َم��لُ��وًال تَ��ْرُج��َونَّ َال
ْه ُم��ْس��تَ��َردَّ َع��اِريَ��ة َف��َدْع��ُه ال��َم��لُ��وِل ُودَّ

وامليل محبوبه َجفاء من يرى عندما وذلك املحب، متولِّيه يكون َرضٌب الَهْجر ومن
نقيف عىل والعض األىس، ُغصص ويتجرَّع املوت فريى يالزمه، لثقيل أو غريه، إىل عنه

أقول: ذلك ويف تتقطع. وكبده فينقطع يكره، ما رؤية من أهون الحنظل

ال��َه��اِج��ِر! ِل��ل��َع��اِش��ِق َع��َج��بً��ا يَ��ا ِق��ًل��ى َع��ْن َال أَْه��َواُه َم��ْن َه��َج��ْرُت
ال��َغ��اِدِر ال��رََّش��أ ُم��َح��يَّ��ا إَِل��ى نَ��ْظ��َرًة تُ��ِط��ْق َل��ْم َع��يْ��ِن��ي َل��ِك��نَّ
��اِدِر َوال��صَّ ِل��ْل��َواِرِد يُ��بَ��اُح َه��ًوى ِم��ْن َم��ْط��َع��ًم��ا أَْح��َل��ى َف��ال��َم��ْوُت
َص��اِب��ِر َج��ِزٍع ِل��َص��بٍّ َف��اع��ج��ْب م��ذِْك��يَّ��ٌة ال��نَّ��اُر ال��ُف��َؤاِد َوِف��ي
ِل��آلِس��ِر ال��َم��أُْس��وِر تَ��ِق��يَّ��َة ِدي��ِن��ِه ِف��ي ال��ل��ه أَبَ��اَح َوَق��ْد
َك��ال��َك��اِف��ِر ال��ُم��ْؤِم��َن تَ��َرى َح��تَّ��ى ال��رََّدى َخ��ْوُف ال��ُك��ْف��َر أََح��لَّ َوَق��ْد

خرب

فقاىس منه، نافٍر عنه بمتناءٍ قلبُه هام َمن أعرف أني وشنيعه فيها يكون ما عجيب ومن
بلوغ عىل منها أرشف الوصل من عجيبة بسانحة األيام له َسنحت ثم طويًال، زمنًا الوجد
كان ما أكثر إىل والبُعد الَهجر عاد كهؤالء إال رجائه غاية وبني بينه يكن لم فحني أمله،

ذلك: يف فقلت قبُل،

ِب��ال��ُم��ْش��تَ��ِري ال��بُ��ْع��ِد ِف��ي َم��ْق��ُرونَ��ٌة َح��اَج��ٌة ِل��ي َدْه��ِرَي إَِل��ى َك��انَ��ْت
َم��ْح��ج��ر َع��َل��ى ال��ُق��ْرِب ِم��َن َك��انَ��ْت إِذَا َح��تَّ��ى ِب��ال��لُّ��ْط��ِف َف��َس��اَق��َه��ا
تَ��ْظ��َه��ِر َوَل��ْم ِل��ْل��َع��يْ��ِن تَ��بْ��ُد َل��ْم َك��أَْن َف��َع��اَدْت َع��نِّ��ي أَبْ��َع��َدَه��ا
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وقلت:

َراِح��ال ال��َم��َج��رَِّة نَ��ْح��َو َف��انْ��ثَ��نَ��ى يَ��ًدا ِألَْخ��ِذِه َم��َدْدُت َح��تَّ��ى أََم��ِل��ي َدنَ��ا
َح��اِص��ال َك��اَن َوَق��ْد ��ْع��َرى ال��شِّ َم��َع َوأَْض��َح��ى ُم��وِق��نً��ا ُك��نْ��ُت َوَق��ْد أَْرُج��و َال َف��أَْص��بَ��ْح��ُت
آِم��ال َف��أَْص��بَ��ْح��ُت َم��أُْم��وًال ُك��نْ��ُت َوَق��ْد َح��اِس��ًدا َف��أَْص��بَ��ْح��ُت َم��ْح��ُس��وًدا ُك��نْ��ُت َوَق��ْد
َع��اِق��ال َك��اَن َم��ْن ال��دَّْه��َر يَ��أَْم��نَ��نَّ َف��َال َوانْ��ِت��َق��اِل��ِه َك��رَّاِت��ِه ِف��ي ال��دَّْه��ُر َك��ذَا

خىلَّ الذي وهو البالء؛ وعظم الِحيل، ونفدت األساطري، ضلت وهنا الِقَىل، َهْجر ثم
أنه يعرف ما وليتعمد محبوبه، ملحبوب فليتصدَّ الداهية بهذه ُدهي فمن ذواهَل، العقوَل
املحبوب كان إن عليه ذلك عطَّفه فربما يكرهه، أنه يدري ما يجتنب أن ويجب يستحسنه،
استرصافه، يف َطمع فال هذا قدر يعلم لم من وأما فيه، والرغبة املوافقة قدر يدري ممن
وليحاسب لوان، السُّ د فليتعمَّ استرصافه؛ عىل املرء يقدر لم فإن ذنوب؛ عنده حسناتك بل
ولقد أمكنه. وجه أي عىل رغبته نيل يف ويسعى والحرمان، البالء من فيه هو بما نفسه

أولُّها: قطعًة أقول ذلك ويف صفته، هذه َمن رأيت

ال��َم��َق��اِب��ِر ِف��ي َل��يْ��تَ��ِن��ي يَ��ا إِذن َل��َق��اَل ُدونَ��ُه ال��َم��ْوَت أَْدَف��ُع َل��ْو ِب��َم��ْن ُدِه��ي��ُت

ومنها:

َم��َص��اِدِري تُ��ِس��يءُ نْ��يَ��ا َوال��دُّ ال��وْرِد إَِل��ى َرَك��اِئ��ِب��ي أَْح��ُدو ِص��ْرُت إِذْ ِل��ي ذَنْ��َب َوَال
ال��بَ��َص��اِئ��ِر؟ ِض��َع��اُف َع��نْ��َه��ا َق��ُص��َرْت إِذَا ��َح��ى ِب��ال��ضُّ ال��ُم��ِن��ي��َرِة ��ْم��ِس ال��شَّ َع��َل��ى َوَم��اذَا

وأقول:

َه��ْج��ر! بَ��ْع��َد ال��َوْص��َل َوأَْح��َس��َن َوْص��ٍل بَ��ْع��َد ال��َه��ْج��َر أَْق��بَ��َح َم��ا
َوْف��ر بَ��ْع��َد يَ��أِْت��ي��َك َوال��َف��ْق��ُر َف��ْق��ٍر بَ��ْع��َد تَ��ْح��ِوي��ِه َك��ال��َوْف��ِر
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وأقول:

ِص��نْ��ف��ان ال��يَ��ْوَم ِف��ي��َك َوال��دَّْه��ُر ِق��ْس��م��اِن أَْخ��َالق��ك َم��ْع��ُه��ود
يَ��ْوَم��ان ِل��ل��نُّ��ْع��َم��اِن َوَك��اَن َم��َض��ى ِف��ي��م��ا ال��نُّ��ْع��م��اُن َف��ِإنَّ��َك
وَُع��ْدَواِن بَ��أَْس��اءٍ َويَ��ْوُم ال��َوَرى َس��ْع��ُد ِف��ي��ِه نَ��ِع��ي��ٍم يَ��ْوُم
َوه��ْج��َراِن بُ��ْؤٍس ذُو ِم��نْ��َك ِم��ي َويَ��ْو ِل��َغ��يْ��ِري نُ��ْع��َم��اَك َف��يَ��ْوم
ِب��ِإْح��َس��اِن؟ تُ��َج��اِزي��ِه ِألَْن ُم��ْس��تَ��اِه��ًال َل��َك ُح��بِّ��ي أََل��يْ��َس

منها: قطعًة، وأقول

ال��َع��ْق��ِد ِف��ي رِّ ال��دُّ َك��نَ��ْظ��ِم ِف��ي��ِه ُم��نْ��تَ��ِظ��ٌم ال��ُح��ْس��ِن َج��ِم��ي��ُع َم��ْن يَ��ا
��ْع��ِد؟ ال��سَّ َط��اِل��ُع َوَوْج��ُه��َك َق��ْص��ًدا يَ��ْط��ُرُق��ِن��ي ِم��نْ��َك َح��تْ��ِف��ي بَ��اُل َم��ا

أولها: قصيدة وأقول

ال��نَّ��ْش��ِر؟ َل��يْ��َل��ُة أَْم ِم��نْ��َك بَ��يْ��ِن��ي َوَل��يْ��َل��ُة ال��َح��ْش��ِر؟ َس��اَع��ُة أَْم تَ��ْوِدي��ِع��َك أََس��اَع��ُة
ال��ُك��ْف��ِر ذَِوي َع��ذَاُب أَْم ال��تَّ��َالِق��ي َويَ��ْرُج��و يَ��نْ��َق��ِض��ي ��ِد ال��ُم��َوحِّ تَ��ْع��ِذي��ُب َوَه��ْج��ُرَك

ومنها:

ال��نَّ��ْش��ِر ِف��ي ال��َغ��ضُّ ال��نَّ��يْ��لُ��وَف��ُر َل��نَ��ا تُ��َح��اِك��ي َوَل��يَ��اِل��يً��ا َم��َض��ْت أَيَّ��اًم��ا ال��ل��ه َس��َق��ى
ِل��ْل��ُع��ْم��ِر ��ُر ال��ُم��َق��صِّ ال��لَّ��يْ��ُل َوأَْوَس��ُط��ُه َوبَ��ْه��َج��ًة ُح��ْس��نً��ا األَيَّ��اُم َف��أَْوَراُق��ُه
نَ��ْدِري َف��َال َوتَ��أِت��ي نَ��ْدِري، َف��َال تَ��ُم��رُّ َوتَ��آلُ��ٍف َغ��ْم��َرٍة ِف��ي ِب��َه��ا َل��َه��ْونَ��ا
ِب��ال��َغ��ْدِر أَْع��َق��ب ال��َع��ْق��ِد ُح��ْس��ُن َش��كَّ َوَال َك��أَنَّ��ُه َزَم��اٌن ِم��نْ��ُه َف��أَْع��َق��بَ��نَ��ا

ومنها:

ُم��ْدِب��ِر َغ��يْ��ِر ُم��ْق��ِب��ٍل ِب��َوْج��ٍه يَ��ُع��وُد َزَم��انَ��نَ��ا َع��لَّ نَ��ْف��ُس يَ��ا تَ��يْ��ئَ��ِس��ي َف��َال
��بْ��ِر َوال��صَّ ��ِل ِب��ال��تَّ��َج��مُّ َولُ��وِذَي إَِل��يْ��ِه��ْم، أَُم��يَّ��َة ُم��ْل��َك ال��رَّْح��َم��ُن َص��رَف َك��َم��ا
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الرحمن عبد املؤمنني أمري أخا محمد، بن هشام بكر أبا أمدح القصيدة هذه ويف
فأقول: — هللا رحمه املرتىض—

��ْدِر ال��صَّ ُح��ُج��ِب ِف��ي وه��و َوتَ��نَ��اءَى َدنَ��ا َم��ا ِب��ُك��لِّ ِف��ي��نَ��ا ال��رُّوَح يُ��ِح��ي��ُط أََل��يْ��َس
َف��اْس��ت��ق��ر ِش��ئْ��َت َوإِْن ِف��ي��ِه ِب��َم��ا ُم��ِح��ي��ٌط ُروُح��ُه ال��دَّْه��ِر ِف��ي وه��و ِج��ْس��ٌم ال��دَّْه��ُر َك��ذَا

ومنها:

��ْك��ِر ِب��ال��شُّ يُ��َق��اَوُم ِم��نْ��ُه��ْم تَ��ق��بُّ��لُ��َه��ا َوِم��نَّ��ٌة إَِل��يْ��ِه تُ��ْه��دى إِتَ��اَوتُ��َه��ا
ال��بَ��ْح��ِر لُ��َج��ِج ِف��ي يَ��نْ��َص��بُّ َغ��َزاَرتُ��ُه َط��َم��ْت َوإِْن ال��ِب��َالِد ِف��ي نَ��ْه��ٍر ُك��لُّ َك��ذَا
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أقوى ملن وإنه الوفاءُ، وغريه: الُحب يف األخالق وفاضل يم الشِّ وكريم الغرائز حميد ومن
بالتفاضل يتفاضل وهو الُعنرص، وَرشف األصل، ِطيب عىل الرباهني وأوضح الدالئل

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف للمخلوقات. الالزم

األَثَ��َرا تَ��ْط��لُ��َب أَْن َع��ْن تُ��ْغ��ِن��ي��َك َوال��َع��يْ��ُن ِب��ُع��نْ��ِص��ِرِه تُ��نْ��ِب��ي اْم��ِرٍئ ُك��لِّ أَْف��َع��اُل

ومنها:

��بْ��َرا ال��صَّ أَْوَك��اِرَه��ا ِف��ي ال��نَّ��ْح��ل تَ��ذُْخ��ُر أَْو ِع��نَ��بً��ا أَنْ��بَ��تَ��ْت ِدْف��ل��ى َق��طُّ تَ��َرى َوَه��ْل

واجب وحق الزم، فرض وهذا له. يفي ملن اإلنسان يفي أن الوفاء مراتب وأول
أن ولوال عنده. خري وال له َخالَق ال املحتد خبيث إال عنه يحول ال واملحبوب، املحب عىل
وما بها، والتطبُّع املطبوعة وصفاته اإلنسان أخالق يف الكالم بها نقصد لم هذه رسالتنا
ما املكان هذا يف لزدُت الطبع؛ بعدم التطبُّع من يضمحل وما بالتطبع امُلطبوع من يزيد
وهذا فقط. الحب أمر من رغبته فيما التكلُّم قصدنا إنما ولكنا مثله، يف يوضع أن يجب

كثريًا. يتفنن فيه الكالم إذ ا؛ جدٍّ يطول كان أمر
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خرب

أني وهو عيانًا، رأيتها ة قصَّ شأنًا وأهوله املعنى هذا يف الوفاء من شاهدته ما أرفع ومن
هجر من أحىل عنده املوت كان ومن عليه، الناس وأعزِّ محبوبه بقطيعة َرِيض َمن أعرف
يكون وال أبًدا، يكلمه أالَّ غليظًة يمينًا محبوبه والتزم أودعه، لرسٍّ طيِّه َجنب يف ساعة
من فأبى غائبًا، كان الرسِّ ذلك صاحب أن عىل الرس. ذلك إليه يفضح أو خربٌ بينهما

األيام. بينهما فرَّقت أن إىل هجرانه عىل والثاني كتمانه، عىل هو وتمادى ذلك،
للمحبوب وليس املحبوب، دون للُمحب وهي غَدر، ملن الوفاء وهو ثانية، مرتبة ثم
حرُّ الصدر، واسع قويٌّ َجْلد إال يُطيقها ال ُخطة وهي ذلك، يلزمه وال طريق هنا ها
قابل ومن النية. سالم الُخلُق، ماجد العقل، َحِصيف الصرب، جليل الِحْلم، عظيم النفس،
بُعًدا. وتفوتها ا جدٍّ تفوقها قدمنا التي الحال ولكن للمالمة، بُمستأهل فليس بمثله الغدر
بالفعل املعارضة سيئ عن والكف بمثله، األذى مكافأة ترُك الحال هذه يف الوفاء وغاية
والحت الرجعة، يف وُطمع األلفة، وُرجيت أمكن، ما الصحبة، َحبل جرِّ يف والتأني والقول،

عالمة. أيرس منها توجس أو بارقة، أقل منها وشيمت مخيلة، أدنى للعودة
رضك، من واألمن غرك، من والسالمة حينئٍذ الغيظ واستحكم اليأس وقع فإذا
األذمة فَرْعي وقع، فيما الغيظ شفاء من مانًعا سلف ما ذكر يكون وأن آذاك، من والنجاة
مدته وفنيت منه فرغ قد ما ينىس وأال مىض، ما إىل والحنني العقول، أهل عىل َوكيد حق
وجه كل يف استعمالها وواجب ا، جدٍّ حسنة الصفة وهذه الوفاء. صحة عىل الدالئل أثبت

كانت. حال أي عىل بينهم فيما الناس معامالت وجوه من

خرب

بعهده، غدرت ثم بينهما، الود فتأكد بجارية علق قد إخواني َصفوة من برجل ولعهدي
شديًدا. وجًدا لذلك فوجد خربهما، وشاع ُودَّه، ونَقضت
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خرب

منا واحد كل علم وكان بمثلها، يُكفر ال مودة َوكيد بعد نيَّتُه ففسدت صديق، مرة يل وكان
اطلعت كنت مما عليه يل اطَّلع ما كل أفىش عيلَّ تغري فلما املئونة، وسقطت صاحبه، رسَّ
عىل أقارضه أن وخيش لذلك فجزع بلغني، قد يف قوله أن به اتَّصل ثم أضعافه، عىل منه

أقارضه. ال أني وأعلمه فيه أؤنسه شعًرا إليه فكتبُت ذلك وبلغني فعلته، قبيح

خرب

الرسالة جنس من املتقدم الفصل هذا وال منه ليس كان وإن الدرج، هذا يف يدخل ومما
مكسري بن وليد بن محمد أن وذلك ورشطنا، ذكرنا قد ما عىل له شبيه ولكنه والباب،
وقع فلما — عليه هللا رحمة — أبي وزارة أيام إيلَّ وُمنقطًعا بي ُمتصًال كان الكاتب
فعُرضجاُهه بصاحبها، فاتَّصل النواحي بعض إىل خرج أحواٌل وتغريت وقع ما بُقرطبة
ني يَُوفِّ فلم رحلتي بعض يف الناحية تلك أنا فحللُت حسنة، وحاٌل َوجاهة له وحدثت
لم حاجًة ذلك خالل يف وكلَّفته وُصْحبتي، معاملتي وأساء مكاني عليه ثَُقل بل حقي،
فيه، أعاتبه شعًرا إليه فكتبُت شغل، مثله يف ليس بما عنها واشتغل قَعد، وال فيها يُقم
من وليس املعنى، هذا يف يل ومما بعدها. حاجًة كلَّفته فما ذلك، عىل مستعتبًا فجاوبني

منها: قلتها، أبيات يشبهه، ولكنه الباب جنس

ُم��ْف��ِش��ي��ِه أَْف��َش��اُه َم��ا َك��تْ��َم��َك َل��ِك��نَّ ِل��ُم��ْك��تَ��ِت��ٍم ِك��تْ��َم��اٌن يُ��ْح��َم��ُد َوَل��يْ��َس
ُم��ْع��ِط��ي��ِه َض��نَّ أَْو َل��ُه، ال��ُوُج��وُد َق��لَّ إِذَا يَ��ُك��وُن َم��ا أَْس��نَ��ى ِب��ال��َوْف��ِر َك��ال��ُج��وِد

املنون. وفجاءات املنايا حلول وبعد البات، اليأس مع الوفاء وهي ثالثة؛ َمرتبة ثم
اللقاء. رجاء ومع الحياة، يف منه وأحسن ألجلُّ الحالة هذه يف الوفاء وإن

خرب

بابن املعروف وهب، بن أحمد بن محمد دار يف رأت أنها بها أثق امرأة ثتني حدَّ ولقد
— عنه هللا ريض — معاوية بن الرحمن عبد اإلمام مع الداخل بدر َولد من الركيزة،
ترىض أن فأبت تركته، يف فبيعت املنيَّة، فجاءته موًىل لها كان جميلة رائعة جاريًة
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فأنكرت الغناء تُحسُن وكانت وجل، عز هللا لقيت أن إىل رجل جاَمعها وما بعده، بالرجال
الحسنة والحال واللذة للنَّسل املتخذات جملة عن والخروج بالخدمة ورضيت به، علَمها
املذكوُر سيُدها رامها ولقد الصفائح. عليه والتأمت األرض ووارته دثَر ملن منها وفاءً
مرة غري فرضبها فأبْت، فيه هي مما ويُخرجها جواريه سائر مع فراشه إىل ها يضمَّ أن
غريب الوفاء من هذا وإن امتناعها. عىل فأقامت كله، ذلك عىل فصربت األدب، بها وأوقع

ا. جدٍّ
املحب ألن ألزم؛ له ورشطه املحبوب، عىل منه أوجب املحب عىل الوفاء أن واعلم
صحة واملستدعي املودة، لتأكيد والقاصد األذمة، لعقد والتعرُّض باللُّصوق البادي هو
واملقيد الخلة، باكتساب اللذة ابتغاء يف والسابق األصفياء، طالب عدد يف واألول العرشة،
هذا عىل قرسه فمن خطام، بأشد وخطمها عقال، بأوثق عقلها قد املحبة بزمام نفسه
أراده ملن بالوفاء ختمها يَنْو لم إن امِلقة استجالب عىل أجربه ومن إتمامه؟ يرد لم إن كله
فإن الرتك، أو القبول يف وُمخريِّ نحوه، ومقصود إليه، مجلوب هو إنما واملحبوب عليها؟
فيه واإللحاح للوصل التعرض وليس للذم. مستحقٍّ فغري أبى وإن الرجاء، فغاية قبل
يشء، يف الوفاء من واملغيب الحرضة وتصفية املوافقة من به يُستجلب ما لكل والتأني
عىل ويَْحدوه يدعوه والحب احتطب، وله َسعى، ُرسوره ويف الطالب، أراد نفسه فحظ

تركه. عىل يقدر ممن الوفاء يُحمد وإنما أبَى، أو شاء ذلك
غيبته، ويرعى محبوبه عهَد يحفظ أن فأولها الزمة: املحبني عىل ُرشوط وللوفاء
ويحسن عيوبه، عىل ويغطي خريه، وينرش رشه ويطوي ورسيرته، عالنيته وتستوي
بما عليه يكثر وال حمله، بما ويرىض الهفوة، سبيل عىل منه يقع عما ويتغافل أفعاله،
مثُل املحبَّة يف ساواه إن املحبوب وعىل َطروًقا. َملًَّة وال ثئُوبًا ُطلعة يكون وأال منه، ينفر
االستشاطة له وال مرتبته، إىل الصعود يكلفه أن للمحب فليس فيها دونه كان وإن ذلك،
يقابله وأال خربه، كتمان حينئٍذ منه وبحسبه درجته، يف معه االستواء يسومه بأن عليه
بما َفْليَقنع بالجملة، يلقى مما السالمة وهي الثالثة؛ كانت وإن به، يُخيفه وال يكره بما
سنح ما له وإنما ا، حقٍّ يقرتح وال رشًطا يطلب وال ، استََدفَّ ما األمر من وليأخذ وجد،
عند ُقبحه يتضاعف ولذلك ألهله، الفعل ُقبح يستبني ال أنه واعلم بكده. حان ما أو بجده
ا ﴿َوأَمَّ وجل: عز هللا بأدب آخذًا ولكن ُممتدًحا، هذا قويل أقول وال ذويه، من ليس من

َفَحدِّْث﴾. َربَِّك ِبنِْعَمِة
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من ووهبني واحدة، بلقية إيلَّ يَُمت من لُكل الوفاء من وجل عز هللا َمنحني لقد
ُمستمد ومنه وحامد، شاكر له أنا حظٍّا، ساعة بُمحادثته ولو مني م يتذمَّ ملن املحافظة
يف الِفكرة يف قط نفيس سمحت ما ولعمري الغدر، من عيلَّ أثقل يشء وما ومستزيد.
دهمني ولقد ذنوبه. إيلَّ وكثرت جريرته، عظمت وإن ذمام، أقل وبينه بيني َمن إرضار
كثريًا. ذلك عىل هلل والحمد بالُحسنى، إال وءَى السُّ عىل جزيت فما قليل، غريُ هذا من
الحل من ودهمنا النكبات، من نَا مضَّ ما فيها ذكرت طويلة كلمة يف أفتخر وبالوفاء

أولُّها: اآلفاق، يف والتحول والرتحال

أَْض��لُ��ُع��ُه تُ��ْخ��ِف��ي��ِه َم��ا ال��دَّْم��ُع َح َوَص��رَّ يَ��تْ��بَ��ُع��ُه ��بْ��ِر ال��صَّ َج��ِم��ي��ُل َف��َولَّ��ى َولَّ��ى
ُم��وِج��ُع��ُه ف��ه��و َع��َل��يْ��ِه ال��ِف��َراُق َح��لَّ َف��ِإذَا آِل��ٌف َوَق��ْل��ٌب َم��لُ��وٌل ِج��ْس��ٌم
َم��ْض��ج��ُع��ُه َق��طُّ ِم��نْ��ُه َ ��أ تَ��َدفَّ َوَال َوَط��ٌن َوَال َداٌر ِب��ِه تَ��ْس��تَ��ق��رَّ َل��ْم
تَ��ْدَف��ُع��ُه اآلَف��اِق إَِل��ى ِري��ٌح تَ��َزاُل َف��َم��ا ��َح��اِب ال��سَّ َرْه��ِو ِم��ْن ِص��ي��َغ َك��أَنَّ��َم��ا
تُ��ودُع��ُه ِح��ي��َن َف��تَ��أْبَ��ى ال��َك��ُف��وِر نَ��ْف��ُس ِب��ِه تَ��ِض��ي��ُق تَ��ْوِح��ي��ٌد ُه��َو َك��أَنَّ��َم��ا
َويُ��ْط��ِل��ُع��ُه ِح��ي��نً��ا يُ��ْغ��ِربُ��ُه ��يْ��ُر َف��ال��سَّ ُم��نْ��تَ��ِق��ٌل األُف��ِق ِف��ي َق��اِط��ٌع َك��ْوَك��ٌب أُْو
يَ��تْ��بَ��ُع��ُه ال��دَّْم��ِع انْ��ِه��َم��اَل َع��َل��يْ��ِه أَْل��َق��ْت تُ��َس��اِع��ُدُه أَْو ج��زت��ه َل��ْو أَُظ��نُّ��ُه

جنس من ليس أكثرها كان وإن أوردتها، طويلة يل قصيدة يف أفتخر أيًضا وبالوفاء
وجهي، يف العتب فأساءوا بي رشقوا ُمخالفيَّ من قوًما أن لها قويل سبب فكان الكتاب،
الحق نَرص من أوردته ما ُمقاومة عن منهم عجًزا بُحجتي، الباطل أعضُد بأني وقذفوني

منها: فهم، ذا وكان إخواني، بعض بقصيدتي وخاطبت فقلت يل، وحسًدا وأهله،

نَ��َض��اِن��ض َض��الٍّ َح��يَّ��اُت أَنَّ��ُه��ْم َوَل��و َج��ِم��ي��َع��ُه��ْم َوَه��اِت ُم��وَس��ى َع��َص��ا َوُخ��ذِْن��ي

ومنها:

َراِب��ض َوال��لَّ��يْ��ُث ال��لَّ��يْ��ُث يَ��تَ��َم��نَّ��ى َوَق��ْد ��ة َج��مَّ َع��َج��اِئ��ب ع��ي��ن��ي ِف��ي يُ��ِري��ُغ��وَن
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ومنها:

ال��رََّواِف��ِض اإلَِم��اِم ِف��ي ُم��َح��اًال ��ي يُ��َرجِّ َم��ا َك��ِم��ثْ��ِل يَ��بْ��لُ��ُغ��وَن َال َم��ا َويَ��ْرُج��وَن

ومنها:

ال��َم��َراِئ��ُض ال��ُع��يُ��وُن ِف��ي��َه��ا أَثَّ��َرَت َل��َم��ا َوُم��ْه��َج��ٍة َق��ْل��ٍب ُك��لِّ ِف��ي َج��َل��ِدي َوَل��ْو
ال��َخ��َواِف��ُض ال��ُح��ُروُف ال��ِف��ْع��َل أَبَ��ِت َك��َم��ا َالِزٍب َض��ْربَ��ة ال��َوْص��ِف َدِن��يءِ َع��ْن أَبَ��ْت

ومنها:

ال��نَّ��َواِب��ُض ال��ُع��ُروُق ال��ِج��ْس��َم تَ��ْس��لُ��ُك َك��َم��ا َم��ْس��َل��ٌك َغ��اَب َم��ا ُك��لِّ ِف��ي َل��ُه َوَرأِْي��ي
ال��َم��َراِب��ُض ِل��ْل��ُف��يُ��وِل َع��نْ��ُه��ْم وي��س��ت��ُر ُم��ْش��َك��ٍل َغ��يْ��ِر ِف��ي ال��نَّ��ْم��ِل َم��َدبَّ يَ��ِب��ي��ُن
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ومكروهها، ذَميمها من الغدر فكذلك الصفات، ونَبيل النعوت رسيِّ من الوفاء أّن وكما
يف معه استوى وإن مثله، عىل بالغدر امُلقارض وأما البادئ. من غدًرا يُسمى وإنما
َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ يقول: وجل عز وهللا بذلك، َمعيبًا هو وال بغدر فليس الفعل؛ حقيقة
أوقع الشبه يف األوىل جانست ملا ولكن بسيِّئة، ليست الثانية أنَّ علمنا وقد ثْلَُها﴾. مِّ َسيِّئٌَة
يف الغدر وجود ولكثرة هللا. شاء إن السلو باب يف ا ً مفرسَّ هذا وسيأتي اسمها. مثل عليها
سواهم. يف املوجود الكثري يقاوم منهم الواقع قليله فصار منه، الوفاء استُغرب املحبوب

أقول: ذلك ويف

يَ��ِق��لُّ يَ��ْه��َوى َم��ْن َوَف��اءِ َوُع��ْظ��ُم يَ��ِج��لُّ يُ��ْه��َوى َم��ْن َوَف��اءِ َق��ِل��ي��ُل
ال��ُم��ْس��تَ��ِق��لُّ ��َج��اُع ال��شُّ ِب��ِه يَ��ِج��يءُ ��ا ِم��مَّ أََج��لُّ ال��َج��بَ��اِن َف��نَ��اِدَرُة

فيسعى بأرساره، إليه يسرتيح محبوبه إىل سفري للمحب يكون أن الغدر قبيح ومن
أقول: وفيه دونه. به ويستأثر نفسه إىل يقلبه حتى

بَ��يْ��نَ��نَ��ا َف��َض��رََّب َج��ْه��ًال ِب��ِه َوثِ��ْق��ُت َم��َط��اِل��ِب��ي ِف��ي َق��اِص��ًدا َس��ِف��ي��ًرا أََق��ْم��ُت
ُم��ْم��ِك��نَ��ا َك��اَن َم��ا ُك��لَّ َع��نِّ��ي َوأَبْ��َع��َد ُه ُودَّ َوأَثْ��بَ��َت ُودِّي ُع��َرى َوَح��لَّ
َض��يْ��َف��نَ��ا َك��اَن بَ��ْع��َدَم��ا َض��يْ��ًف��ا َوأَْص��بَ��ْح��ُت ُم��ْش��ِه��ًدا ُك��نْ��ُت بَ��ْع��َدَم��ا َش��ِه��ي��ًدا َف��ِص��ْرُت



واألالف األلفة يف الحمامة طوق

خرب

يَهواها دد السُّ بعض يف جاريًة بَا الصِّ يف أذكر قال: هللا عبد بن القايضيونس ثني حدَّ ولقد
والرسول بينهما السفري وكان ويَرتاسالن، وتَهواه امللوك أبناء من األدب أهل من فتًى
يُحبها كان الذي أراد للبيع الجارية ُعرضت فلما إليها، يصل كان أترابه من فتًى بكتبهما
لها ُدرًجا فتحت قد فوجدها يوًما عليها فدخل فاشرتاها، رسوًال كان الذي فبَدر ابتياعها،
ذلك من كتاب إليه فخرج الدرج، يُفتِّش وجعل إليها فأتى حوائجها، بعض فيه تطلب
يا هذا أين من وقال: فغضب ُمكرًما، َمصونًا بالغالية ًخا ُمضمَّ يَهواها كان الذي الفتى
من إال هو ما فقالت: الحني، ذلك بعد ُمحَدث لعله فقال: إيلَّ، ُسقتَه أنت قالت: فاسقة؟

وسكت. يده يف فُسِقط حجًرا، ألقمته فكأنما قال: تعرف، التي تلك قديم
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العباد يف هللا عادة وتلك تَناء، من داٍن ولكل افرتاق، من ُمجتِمع لكل بد ال أنه علمنا وقد
الدنيا دواهي من يشء وما الوارثني، خري وهو عليها وَمن األرض هللا يرث حتى والبالد
الحكماء بعُض وسمع قليًال. كان الدموع عن فضًال به األرواُح سالت ولو االفرتاق، يَعدل

الفراق. أخو املوت بل فقال: املوت، أخو الِفراق يقول: قائًال
لَشًجى وإنه قريب، عن وبالعودة بانرصاِمها يُوَقن ُمدة فأولها أقساًما: ينقسم والبني
عن يُحب من يَغيب كان من أعلم وأنا بالرَّجعة. إال تربأ ال الحلق يف ة وُغصَّ القلب، يف
يأتي يكاد ما الُكَرب وتُرادف البال وُشغل والجَزع الهَلع من فيعرتيه واحًدا يوًما برصه

عليه.
كان ولو — فهذا ُمحبُّه، يراه أن من املحبوب عىل وتَحظريٌ اللِّقاء، من َمنْع بنَْي ثم
الحزن من ليولِّد هذا وإن عنك. بائٌن ألنه بنٌَي؛ فهو — واحدة دار يف معك تُحبُّه من

أقول: ذلك ويف ُمرٍّا، فكان جرَّبناه ولقد قليل، غري واألسِف

ُم��َغ��يَّ��ُب َع��نِّ��ي اِر ال��دَّ ِف��ي َم��ْن َوَل��ِك��نَّ َوَس��اَع��ٍة ِح��ي��ٍن ُك��لِّ ِف��ي َداَرَه��ا أََرى
ُم��َراِق��ُب؟ َرِق��ي��ٌب ِم��نِّ��ي َوْص��ِل��ِه��ْم َع��َل��ى َوأَْه��ل��َه��ا يَ��اِر ال��دِّ ُق��ْرُب نَ��اِف��ِع��ي َوَه��ْل
َوأَْق��َرُب! أَْدنَ��ى ��ي��َن ال��صِّ أَنَّ َوأَْع��َل��ُم ��ُه ِح��سَّ أَس��َم��ُع ال��َج��نْ��ِب َج��اَر َل��ك َف��يَ��ا
يُ��َس��بِّ��ُب َس��ِب��ي��ٍل ِم��ْن إَِل��يْ��ِه َوَل��يْ��َس ِب��َع��يْ��ِن��ِه ال��طَّ��ِويِّ َم��اءَ يَ��َرى َك��َص��اٍد
��ُب ال��ُم��نَ��صَّ ��ِف��ي��ُح ال��صَّ إِالَّ ُدونَ��ُه َوَم��ا ُم��َغ��يَّ��ب َع��نْ��َك ال��لَّ��ْح��ِد ِف��ي َم��ْن َك��ِذَل��َك
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ُمطوَّلة: قصيدة من وأقول

ال��بُ��ْع��ُد أَْه��َل��َه��ا َط��َوى َق��ْد َداٌر َوتَ��ْص��َق��ُب ال��َوْج��ُد ِب��َه��ا أََض��رَّ نَ��ْف��ٌس تَ��ْش��تَ��ِف��ي َم��تَ��ى
ال��ِه��نْ��ُد ِل��َط��اِل��ِب��َه��ا ِه��نْ��ٍد ِم��ْن َوأَْق��َرُب بَ��يْ��ِت��نَ��ا َج��اَرُة َوه��َي ِب��ِه��نْ��ٍد وََع��ْه��ِدي
ال��ِوْرُد يَ��ْدنُ��و أَْن ال��ظَّ��ْم��آُن يُ��ْم��ِس��ُك َك��َم��ا َل��َراَح��ًة يَ��اِر ال��دِّ ُق��ْرِب ِف��ي إِنَّ بَ��َل��ى

منع إىل سببًا بقاؤه يكون أن وخوًفا الُوشاة، قول عن بُْعًدا املحبُّ ده يتعمَّ بنَْي ثم
الغليظ. الحجاُب َفيَقع الكالم يَفشو أن إىل وذريعًة اللقاء،

أو مقبول وُعذره الزمان، آفات من ذلك إىل يدعوه ما لبعض امُلحبُّ يولِّده بنَْيٌ ثم
الرحيل. إىل له الحافز قدر عىل ُمطرَّح

خرب

بها نازًال وكان فقصدها، شاِطبة إىل حوائُج له فَعنَّْت املريَّة، داُره يل بصديق وَلعهدي
ُل يُؤمِّ وكان ه، َغمِّ وأدهى ه، همِّ أكرب هي عالقة باملريَّة له وكان بها، إقامته مدَة منزيل يف
بعد لطيف ِحنٌي إال يكن فلم األوبة، ويُرسع الرَّجعة يُوشك وأن أسبابه، وفراغ بَتَّها
وَقرَّب الجيوش الجزائر، صاحب مجاهد، الحسن أبو ق املوفَّ َجيََّش حتى عندي احتالله
بسبب الطرق فانقطعت استئصاله، عىل وعزم املريَّة، صاحب َخريان ونابذ العساكر،
إىل يجد لم إذ َكْربه فتضاعف باألساطيل، البحر واحُرتس بل، السُّ وتُحوميت الحرب، هذه
إىل إال يلجأ وال الَوحدة، بغري يأنس ال وصار أسًفا، يَطَفأ وكاد البتة، سبيًال االنرصاف
رشاسَة وال للود، يُذعن قلبه أنَّ فيه قط أقدر لم ممن كان لقد ولعمري والُوجوم، الزفري

الهوى. إىل تجيب َطبِعه
ني فضمَّ عنها، منرصًفا خرجُت ثم عنها، رحييل بعد قرطبة دخلُت أني وأذكر
لذلك. يَرتمض فكان له، َسْكٌن وتَخلَّف ُمهمٍّ ألمر رحل قد الُكتَّاب من رجل مع الطريق
واسعة، مذاهُب األرض يف له وكانت َشظف، حال يف وكان له، بهًوى َعِلق َمن ألعلم وإني
ويف يحب. من مع اإلقامة وآثر ذلك عليه فهان كثرية، مترصف وُوجوه َرْحبة، ومناديح

منه: شعًرا، أقول ذلك

ِق��َراب��ه يَ��ِب��ي��ُن أَْو ُغ��ْف��ٌل ��يْ��ُف َوال��سَّ َم��ْع��لُ��وَم��ٌة َم��نَ��اِدح ال��ِب��َالِد ِف��ي َل��َك
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يَحُدث وال خرب، يقني عىل فيه األوبة من يكون وال ديار، وتباعد رحيل بنَْيُ ثم
يكون ما وأكثر . الدويُّ والداء األشنع، والحادث امُلفظع، والهم امُلوجع، الَخطب وهو تالٍق،
أقول ذلك ويف كثريًا. الشعراء فيه قالت الذي وهو املحبوب، هو النائي كان إذا فيه الهَلع

منها: قصيدًة،

َم��ْص��َرِع��ي َم��نْ��َه��َل َش��كَّ َال َس��تُ��وِرُدِن��ي ِع��َالُج��َه��ا ال��طَّ��ِب��ي��َب أَْع��يَ��ا ِع��لَّ��ٍة َوِذي
ُم��َش��ْع��َش��ع َرِح��ي��ٍق ِف��ي ُس��مٍّ َك��َج��اِرِع ِوَداِدِه َق��ِت��ي��َل أَْض��َح��ى ِب��أَْن َرِض��ي��ُت
ُم��ول��ع! ُك��لِّ ِم��ْن ِب��ال��نَّ��ْف��ِس َوأَْوَل��َع��َه��ا َح��يَ��اءََه��ا! أَق��لَّ َم��ا ِل��لَّ��يَ��اِل��ي، َف��َم��ا
ال��تَّ��َش��يُّ��ِع أَْه��َل ُع��ثْ��َم��اَن َع��َل��ى أََع��نْ��ُت يَ��َخ��الُ��ِن��ي َع��بْ��َش��ِم��يٌّ َزَم��انَ��ي َك��أَنَّ

قصيدة: من وأقول

أَْولِ��يَ��اِئ��ِه ِم��ْن ��اِك ال��نُّ��سَّ ِل��ُم��ْج��تَ��ِه��ِد أَبَ��اَح��ُه ال��ِج��نَ��اِن ِت��ْم��ثَ��اَل أَُظ��نُّ��َك

قصيدة: من وأقول

َه��يْ��َم��ان��ه ال��َغ��َض��ى ِن��ي��َران ��ع تَ��َوقَّ ال��َه��َوى ِم��َن َغ��ِل��ي��ًال ِب��ال��لُّ��ْق��يَ��ا ألَبْ��َرد

منه: شعًرا، وأقول

َش��ْخ��ص َوَال تَ��ِب��ي��ُن ِب��أَْع��َراٍض َف��اْع��ِج��ْب َظ��اِه��ٌر َوال��َوْج��ُد األَبْ��َص��اِر ع��ن َخ��ِف��ي��ت
َف��ص َل��ُه َوأَنْ��ِت ِف��ي��ِه ِب��َم��ا ُم��ِح��ي��ٍط َخ��اتَ��ٍم َح��ْل��َق��َة وَّاُر ال��دَّ ال��ف��ل��ُك َغ��َدا

قصيدة: من وأقول

ال��َح��ْل��ي َع��ِن ��َم��اءِ ال��سَّ َش��ْم��ُس َغ��ِن��ي��ت َك��َم��ا َوبَ��ْه��َج��ًة ُح��ْس��نً��ا ال��تَّ��ْش��ِب��ي��ِه َع��ن َغ��ِن��ي��ت
نَ��ع��ي��ي َوُف��ْق��َدانُ��ُه َدْف��ِن��ي وِه��ْج��َرانُ��ُه تَ��ُم��ْت َل��ْم َك��يْ��َف بَ��ْع��َدُه ِل��نَ��ْف��ِس��ي َع��ِج��بْ��ُت
… َخ��ْش��نَ��اء يَ��د تُ��ِذبْ��ُه َل��ْم َك��يْ��َف ��ِم ال��ُم��نَ��عَّ ال��َغ��ضِّ َولِ��ْل��َج��َس��ِد
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من تيئس وتكاد مسافته، ِلُطول النفس منه تُشفق الذي البنَْي من لألوبة وإنَّ
أقول: ذلك ويف قتلت. وربما وراءه، حدَّ ال ما تبلغ لروعًة فيه العودة

َوَف��اتُ��ه َح��انَ��ْت ال��ُم��ِف��ي��ِق َك��ُس��ُروِر ُس��ُروٌر ال��ِف��َراِق بَ��ْع��َد ِل��ل��تَّ��َالِق��ي
َم��َم��اتُ��ه ِب��ال��ف��َراِق ِم��نْ��ُه َدنَ��ا َم��ْن َوتُ��ْح��ي��ي ال��نُّ��ُف��وَس تُ��بْ��ِه��ُج َف��ْرَح��ٌة
َه��َج��َم��اتُ��ُه ِب��أَه��ِل��ِه َوتُ��وِدي ِت ال��َم��ْو َداِه��يَ��ُة تَ��ُك��وُن َق��ْد ُربَّ��َم��ا
َح��ي��اتُ��ه! وه��و ال��ِح��م��ام ف��زاَر َن ع��ط��ش��ا ال��م��اء ف��ي َع��بَّ َم��ن رأي��ن��ا ك��م

التسليم بَقْدر إال يكن فلم أوبة، له ت تيرسَّ ثم زمنًا محبوبه داُر نأت َمن ألعلم وإني
أقول: ذلك ويف يَهلك. أن فكاد ثانية نًوى دعتْه حتى واستيفائه،

ال��بُ��ْع��ِد إَِل��ى ُع��ْدَت ِب��ال��ُق��ْرِب ال��نَّ��َوى َزَم��اُن انْ��َق��َض��ى إِذَا َح��تَّ��ى ال��بُ��ْع��ِد َزَم��اَن أََط��ْل��ت
َوْج��ِدي َوَع��اَوَدِن��ي بَ��ْع��ِدي َوَع��اَوَدُك��ْم ُق��ْربَ��ُك��ْم ال��طَّ��ْرِف َك��رََّة إِالَّ يَ��ُك َف��َل��ْم
ُم��ْس��َودِّ ال��لَّ��يْ��ِل ِم��َن َداٍج ِف��ي ال��بَ��ْرَق َرأَى ُوُج��وُه��ُه َض��اَق��ْت ال��لَّ��يْ��ِل ِف��ي َح��اِئ��ٌر َك��ذَا
تُ��ج��ِدي وال تُ��ف��ي��ُد ال األَراِج��ي وبَ��ع��ُض َدواِم��ه َرج��اءُ ِم��ن��ُه َف��أَخ��َل��ف��ُه

منها: قطعًة، أقول الفراق بعد األوبة ويف

ال��بُ��ْع��ُد يَ��ْط��ِوي��ُك��ُم أَيَّ��ام َس��ُخ��نَ��ْت َك��َم��ا ِم��نْ��ُك��ُم ِب��ال��ُق��ْرِب ال��َع��يْ��نَ��اِن َق��رَِّت َل��َق��ْد
َوال��َح��ْم��ُد ��ْك��ُر ال��شُّ َق��َض��ى َق��ْد ِف��ي��َم��ا َول��ل��ه َوال��رَِّض��ى ��بْ��ُر ال��صَّ َم��َض��ى ِف��ي��َم��ا َف��ل��ل��ه

خرب

املقابر نحو بنفيس فارٍّا فقمُت نازحة، بلدة من أحبُّ كنُت َمن بعُض إيلَّ نُعي ولقد
وأقول: بينها أميش وجعلُت

َظ��ْه��را َص��اَر ِم��نْ��َه��ا ال��بَ��ْط��َن َوأَنَّ بَ��ْط��ٌن األَْرِض َظ��ْه��َر ِب��أَنَّ َوِدْدُت
َج��ْم��را األَْك��بَ��اِد ِف��ي َف��أَثَ��اَر أَتَ��ى َخ��ْط��ٍب ُوُروِد َق��بْ��َل ِم��تُّ َوأَنِّ��ي
ق��ب��را ُك��نَّ َص��ْدِري ُض��لُ��وَع َوأَنَّ ُغ��ْس��ٌل بَ��اَن َق��ْد ِل��َم��ْن َدِم��ي َوأَنَّ
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فقلت: الخِرب، ذلك تكذيُب حنٍي بعد اتصل ثم

ِش��َداد ِط��بَ��اٍق َس��بْ��ٍع ِف��ي َوال��َق��ْل��ُب ُم��ْس��تَ��ْح��ك��م َوال��يَ��أُْس أَتَ��ْت بُ��ْش��رى
ِل��ل��ِح��َداد َالِب��ًس��ا ُف��َؤاِدي َك��اَن بَ��ْع��َدَم��ا ُخ��ْض��َرة ُف��َؤاِدي َك��َس��ْت
��َواد ال��سَّ َل��ْوُن ��ْم��ِس ال��شَّ ِب��َل��ْوِن يُ��ْج��َل��ى َك��َم��ا َع��نِّ��ي ال��َغ��مِّ َس��َواَد َج��لَّ��ى
ال��ِوَداِد ِب��َق��ِدي��ِم َوَف��اءٍ ِص��ْدَق ِس��َوى َوْص��ًال آُم��ُل َوَم��ا َه��ذَا
اْم��ِت��َداِد ِذي بَ��اِرٍد ِل��ِظ��لٍّ َل��ِك��ْن ِل��ْل��َح��يَ��ا َال تُ��ْط��َل��ُب َق��ْد َف��ال��ُم��ْزُن

املحبوب. رحيل أو امُلحب رِحيَل أعني الوداع؛ البنَي: من الصنفني هذين يف ويقع
العزائم، مايض كل عزيمة فيها تَفتضح التي الصعبة واملواقف الهائلة املناظر ملن وإنه
فصل وهو الجوى. مكنون ويَظهر جمود، عنٍي كلُّ وتَسكب بصرية، ذي كل قوة وتذهب
يموت ظريًفا أن لو ولعمري الهجر. باب يف كالعتاب فيه، التكلُّم يجب البنَْي فصول من
وحلول اآلمال، انقطاع من ساعة بعد به يَُحلُّ فيما تفكَّر إذا معذوًرا لكان الوداع ساعة يف
الغالظ. األفئدة وتلني القاسية، القلوب تِرقُّ ساعة وإنها بالحزن. الرسور وتبدُّل األوجال،
إليه وُموصلة القلب، حجاَب لهاتكٌة الوداع بعد والزَّفرة النظر وإدمان الرأس حركة وإن

هذا. ضد يف الوجه حركُة تفعل ما بمقدار الجزع من
ال أحدهما: قسمني؛ ينقسم والوداع امُلوافقة مواطن يف م والتبسُّ بالعني واإلشارة
كان لعلَّه وربما واملالزمة، بالعناق فيه يتمكن والثاني: واإلشارة، بالنظر إال فيه يتمكَّن
الشعراء بعُض تمنَّى ولهذا التالقي؛ وإمكان املحال تجاور مع البتة ذلك قبل يُمكن ال
يفي فما الرأي، من باألصيل وال بصواب، وال بَحسن ذاك وما النََّوى، يوم ومَدحوا البنَْيَ
سوء وهذا أعواًما؟ وربما وشهوًرا أياًما البني كان إذا فكيف ساعات، بحزن ساعة رسوُر
يومها، لرجوع تمنِّيًا شعري يف النوى عىل أثنيُت وإنما القياس، من ومعوجٌّ النظر من
عندما وذلك الكريه، االسم هذا مضض ل تَحمُّ أن عىل ووداع. لقاء يوم كل يف فيكون
يوم. كل يف أمكنه لو الفراق يوم عن املحب ب يرغِّ فيها، التقاء ال التي األيام من يميض

منه: شعًرا، أقول الوداع من األول الصنف ويف

أَنْ��َف��اِس��ي ال��نِّ��ي��َراِن َع��ن تَ��نُ��وُب َك��َم��ا بَ��ْه��َج��تُ��ُه األَنْ��َواِر بَ��ْه��َج��ِة َع��ْن تَ��نُ��وُب
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منه: شعًرا، أقول الوداع من الثاني الصنف ويف

يَ��ِزِد َوَل��ْم يَ��نْ��ُق��ْص َف��َل��ْم ِت��مٌّ َوال��َوْج��ُه َس��اِج��َدًة األَنْ��َواُر َل��ُه تَ��ِخ��رُّ َوْج��ٌه
األََس��ِد ِف��ي ��ْم��ُس َوال��شَّ نَ��اِع��ٌم َوبَ��اِرٌد نَ��اِزَل��ٌة ِب��ال��َج��ْدِي ��َح��ى ال��ضُّ َوَش��ْم��ُس ِدْفءٌ

ومنه:

َج��َس��ِدي َع��ْن ال��رُّوِح َش��ْم��ُل َش��تَّ َوإِْن أَْص��ًال، أَْك��َرُه��ُه َل��ْس��ُت َل��َع��ْم��ِري ال��ِف��َراِق يَ��ْوُم
يَ��ُج��ِد َل��ْم ِس��ي��َل إِْن َق��بْ��ِل��ِه ِم��ْن َوَك��اَن َج��َزٍع ِب��َال أَْه��َوى َم��ْن َع��انَ��ْق��ُت َف��ِف��ي��ِه
َح��َس��ِد ذُو ال��بَ��يْ��ِن ِل��يَ��ْوِم ال��ِوَص��اِل يَ��ْوُم وََع��بْ��َرتِ��َه��ا َدْم��ِع��ي َع��َج��ِب ِم��ْن أََل��يْ��َس

بني وقع ِعتاب َهجر من وأوجع أشنُع الظنون يف قام أو األفكار يف هجس وهل
الوداع إىل فقاما الهجران، ُعقدة وانحالل لح الصُّ حلول قبل النوى فجأتْهما ثم ُمحبَّني،

منه: شعًرا، أقول وفيه الكرى. وأطار الُقوى عىل َطمَّ ما وجاء الِعتاب، نُيس وقد

َوتُ��ْس��ِرُع تَ��ْج��ِري ال��بَ��يْ��ِن ُج��يُ��وُش َوَج��اءَْت ��َح��ى َوامَّ ُم ال��ُم��َق��دَّ ال��َع��ت��ُب َس��َق��َط َوَق��ْد
َم��ْوِض��ُع ال��يَ��ْوَم َل��ُه يُ��ْدَرى َف��َم��ا َف��َولَّ��ى َف��َراَع��ُه ��ُدوَد ال��صُّ ال��بَ��يْ��ُن ذََع��َر َوَق��ْد
َم��ْط��َل��ُع ال��ِغ��ي��ِل َج��اِن��ِب ِم��ْن َل��ُه ِه��َزبْ��ٌر أََض��لَّ��ُه َح��تَّ��ى ��يْ��ِد ِب��ال��صَّ َخ��َال َك��ِذئْ��ٍب
َل��ُم��وَج��ع ال��َح��ِب��ي��َب َع��نِّ��ي إلِبْ��َع��اِدِه إِنَّ��ِن��ي ال��َه��ْج��َر َط��ْرِدِه ِف��ي َس��رَّنِ��ي َل��ِئ��ْن
ُع ال��ُم��َص��رِّ ال��َوِح��يِّ ال��َم��ْوُت َغ��يِّ��َه��ا َوِف��ي َراَح��ٍة بَ��ْع��ِض ِم��ْن ال��َم��ْوِت ِع��نْ��َد بُ��دَّ َوَال

ساعًة آثاره عىل فوقف فات، قد فوجده الِفراق يوم محبوبَه ليُودِّع أتى من وأعرف
بعد كان فما البال، كاسف اللون متغريِّ كئيبًا انرصف ثم فيه كان الذي املوضع يف وتردَّد

هللا. رحمه ومات اعتلَّ حتى قالئل أيام
مكتوًما، حبُّه كان من رأيُت ولقد عجبًا، عمًال املطوية الرسائر إظهار يف للبني وإن
أقول ذلك ويف الخفي. وظهر املكنون فباح الفراق حادث وقع حتى مسترتًا فيه يَِجد وبما

منها: قطعًة،

ُج��َزاف��ا َوأَْع��َط��يْ��تَ��ِن��ي��ِه َم��نَ��ْع��َت َق��بْ��ُل ُك��نْ��َت َم��ا ال��ُودِّ ِم��َن بَ��ذَْل��َت
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��َغ��اَف��ا ال��شِّ بَ��َل��ْغ��َت َق��بْ��ُل ُج��ْدَت َوَل��ْو ذَاَك ِع��نْ��َد َح��اَج��ٌة ِب��ِه ِل��ي َوَم��ا
ِت��َالَف��ا ِم��ْن ال��رََّدى َق��بْ��َل َويَ��نْ��َف��ُع ال��ِح��َم��اِم ِع��نْ��َد ال��طِّ��بُّ يَ��نْ��َف��ُع َوَم��ا

وأقول:

بُ��ْخ��َل��ُه تُ��بْ��ِدي ُك��نْ��َت ُح��بٍّ ِب��َخ��ِف��يِّ ِل��ي ُج��ْدَت ال��ِف��َراُق َح��لَّ إِذْ اآلَن
َق��بْ��َل��ُه َه��ذَا َك��اَن َف��َه��الَّ وي��ح��ي أَْض��َع��اَف��َه��ا َح��ْس��َرتِ��ي ِف��ي ِزْدتَ��ِن��ي َق��ْد

أيام السلطان وزراء من رجل بمودة األزمان بعض يف َحظيُت أني هذا أذكرني ولقد
من يل فأبدى دولته، وانقضت أيامه ذهبت حتى فرتكته االمتساك بعض فأظهر جاهه،

فقلت: قليل، غري واألُخوَّة املودة

ُم��ْع��ِرٌض َوال��دَّْه��ُر اِإلْق��بَ��اَل ِل��ي َوتَ��بْ��ذُُل ُم��ْق��ِب��ٌل َوال��دَّْه��ُر اإلِْع��َراَض ِل��َي بَ��ذَْل��َت
تَ��ْق��ِب��ُض ُك��نْ��َت إِذْ ال��بَ��ْس��َط أَبَ��ْح��َت َف��َه��الَّ بَ��ْس��ُط��ُك��ْم يَ��نْ��َف��ُع َل��ِي��َس إِذْ َوتَ��بْ��ُس��ُط��ن��ي

وهو الحالَّة، املصيبة وهو إياب، له يُرجى ال الذي وهو الفوت، وهو املوت؛ بنَُي ثم
كل قاطع وهو الليل، ظلمة عىل امُلَغطِّي وهو الويل، وهو الدهر، وداهية الظهر، قاصمة
العالج، حبل وانجذم األلسن حادت وهنا اللقاء. من واملؤيس طمع، كل وماحي رجاء،
إال به دهي ملن فما املحبون، به يُبتىل ما أجلُّ وهو كرًها. أو طوًعا الصرب إال حيلة فال
يفنى، ال الذي والوجع تُنكى، ال التي القرحة فهي ، يَملَّ أو يتَلف أن إىل والبكاء النوح

أقول: وفيه اعتمدته، من بالء قدر عىل يتجدَّد الذي الغمُّ وهو

يَ��ُف��ْت َل��ْم ��ى َف��ُم��َرجَّ َواِق��ٍع بَ��يْ��ٍن ُك��ل
يَ��ُم��ْت َل��ْم َم��ْن يَ��ُف��ْت َل��ْم َق��ن��ًط��ا ��ْل تَ��ع��جَّ َال
ثَ��ب��ْت َق��ْد َع��نْ��ُه ـ��يَ��أُْس َف��ال��ـ َم��اَت َق��ْد َوالَّ��ِذي

الفادحة، بهذه ُدهي من أحُد أني أخربك وعنِّي كثريًا، هذا له َعرض َمن رأينا وقد
يل، بجارية ُحبٍّا وأعظمهم كلًفا الناس أشدَّ كنُت أني وذلك املصيبة، هذه له لت وتعجَّ
يل، وُمواَفقًة وُخلًُقا َخْلًقا الحسن وغايَة املتمنِّي أمنيَة وكانت نُْعم، اسمها خال فيما كانت
ومرُّ الليايل واخرتمتها األقدار، بها ففجعتْني املودة، تكافأنا قد وكنا عذرها، أنا وكنت
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وكانت سنة، العرشين دون وفاتها حني وسنِّي واألحجار، الرتاب ثالثَة وصارت النهار،
يل تَفرت وال ثيابي، عن أتجرَّد ال أشهر سبعَة بعدها أقمُت فلقد السن، يف دوني هي
فداء ُقبل ولو اآلن، حتى سلوُت ما فوهللا ذلك وعىل إسعادها. وقلة عيني ُجمود عىل دمعة
مسارًعا عيلَّ العزيزة جسمي أعضاء وببعض وطارف، تالد من أملك ما بكل لفديتها
ُحبي ى َعفَّ ولقد بسواها. أِنْسُت وال ذكرها، نسيُت وال بعدها، عيش يل طاب وما طائًعا،

فيها: قلُت ومما بعده. كان ما وحرَّم قبله، ما كل عىل لها

نُ��ُج��وُم ال��ِح��َج��اِل َربَّ��اِت َوَس��اِئ��ُر بَ��َدْت إِْن ��ْم��ِس َك��ال��شَّ بَ��يْ��َض��اءُ ُم��َه��ذَّبَ��ٌة
ي��ح��وُم وه��و ِظ��لَّ ُوُق��وٍع َف��بَ��ْع��َد ُم��ْس��تَ��َق��رِِّه َع��ْن ال��َق��ْل��َب َه��َواَه��ا أََط��اَر

منها: قصيدة، فيها مراثيَّ ومن

نَ��َواِف��ُث ُه��نَّ األَْل��بَ��اِب ُع��َق��ِد َع��َل��ى الَّ��ِت��ي ِب��أَْل��َف��اِظ��َك آنَ��ْس َل��ْم َك��أَنِّ��ي
َع��اِب��ث ف��ي��ِه��نَّ ُح��كِّ��م��ت َم��ا ِإلْف��َراط َك��أَنَّ��ِن��ي األََم��اِن��ي ِف��ي أَتَ��َح��كَّ��ْم َوَل��ْم

ومنها:

َح��َواِن��ُث َوُه��نَّ َه��ْج��ِري ِف��ي َويُ��ْق��ِس��م��َن أََواِل��ف َوُه��نَّ إِْع��َراًض��ا َويُ��بْ��ِدي��َن

بن أحمد بن الوهاب عبَد امُلغرية أبا عمي ابن فيها أخاطب قصيدة يف أيًضا وأقول
فأقول: وأقرضه غالب بن َحزم بن الرحمن عبد

ال��َم��َل��َواِن ِب��ال��ِب��َل��ى َع��َل��يْ��َه��ا أََم��رَّْت َق��ِط��ي��نُ��َه��ا أَيْ��َن األَْط��َالَل َف��اْس��أََال ِق��َف��ا
َم��َع��اِن��ي ال��َخ��َف��اءِ ِف��ي ال��َم��َغ��اِن��ي َك��أَنَّ َع��َواِط��ِل ُم��ْق��ِف��َراٍت َداِرَس��اٍت َع��َل��ى

وموت صعٌب، ُمرتًقى وكالهما الهجر؟ أم البنُي أشد: األمرين أي يف الناُس واختلف
ذو فأما طبعه، ضادَّ ما هذين من يَستبشع وُكلٌّ َشهباء. وسنة سوداء، وبليَّة أحمر،
ألنه البنَي، ُمصيبة عنده يعدل يشء فال العهد، عىل الثابتة الحنانة، األلوف األبية النفس
معنًى يف فكرته يرصف وال نفسه، يُسيلِّ شيئًا يجد فال عمًدا، النوائب وتعمدته قصًدا، أتى
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لوجده، ة وحجَّ له، ال وعليه ألشجانه، ومحرًكا صبابته، عىل باعثًا وجد إال املعاني من
اإلقالع. ورائد السلو، داعية فهو الهجر وأما إلفه. عىل البكاء عىل ا وحاضٍّ

داؤه، فالهجر العزوف، القلوق والتطلع، النزوع الكثرية التوَّاقة النفس ذو وأما
ومنساة. َمسالة له والبنَي حتفه، وجالُب

ويوشك فقط، للكمد جالب إال الهجر وما الفراق، من أسهل عندي فاملوت أنا وأما
أقول: ذلك ويف إرضاًرا، يُحدث أن دام إن

تَ��ْرَغ��بَ��ْه أَْن َوتَ��ْرَغ��ُب يَ��ُك��وُن ��لُ��وَّ ال��سُّ َف��َل��َع��لَّ اْرتَ��ِح��ْل، َوق��الُ��وا:
تَ��ْج��ربَ��ْه؟! َع��ْن ��مَّ ال��سُّ يَ��ْش��َرُب َوَم��ْن ��لُ��وِّ ال��سُّ َق��بْ��َل ِل��ي ال��رََّدى َف��ُق��ْل��ُت:

وأقول:

نَ��َواُه ِب��َه��ا َوأَْوَدْت َه��َواُه ُم��ْه��َج��ِت��ي َس��بَ��ى
ِق��َراُه َغ��َدا َوُروِح��ي َض��يْ��ٌف ال��َغ��َراَم َك��أَنَّ

وما البنَْي يوم مرارة من خوًفا ويتعمده؛ محبوبه هجر يستعجل َمن رأيت ولقد
املرضية، املذاهب من عندي يكن لم وإن وهذا التفرُّق. عند األسف لوعة من به يَحُدث
بالهجر يلوذ من الناس ويف ال وكيف الهجر، من أصعب البني أن عىل قاطعة حجة فهو
الناُس يأخذ وإنما الهجر، من خوًفا بالبني يلوذ الدنيا يف أحًدا أجد ولم البني؟ من خوًفا
قد أصحابه ألن املحمودة املذاهب من ليس إنه قلنا وإنما األهون. ويتكلَّفون األسهل أبًدا
يكون، ال تخوَّفوه ما ولعل وقتها، قبل الصرب غصة وتجرعوا نزوله، قبل البالء استعجلوا
منه: شعًرا، أقول وفيه بحكيم. يتعجل مما يقني غري عىل وهو املكروه يتعجل من وليس

ِم��نَّ��ا األَِح��بَّ��َة َج��انَ��َب َم��ْن َل��يْ��َس بَ��يْ��نً��ا ��بَ��ابَ��ِة ِل��ل��صَّ ��بُّ ال��صَّ َل��ِب��َس
أَبَ��نَّ��ا َق��ْد َوَف��ْق��ُرُه َف��ْق��ٍر َخ��ْوَف َف��ِق��ي��ٍر َع��يْ��َش يَ��ِع��ي��ُش َك��َغ��ِن��يٍّ
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من أبياتًا ، الصدِّ من أصعُب البنَي أن من املعنى، هذا يف املغرية أبي عمي البن وأذكُر
وهي: نحوها، أو عاًما عرش سبعة ابن وهو بها خاطبني قصيدة

ال��ذَِّم��ي��ُل؟ نُ��صَّ أَْن َوَوَل��ْه��َت ال��رَِّح��ي��ُل أَِزَف أَْن أََج��ِزْع��َت
َج��ِل��ي��ُل ف��َراُق��ُه��م َوأََج��ْل َف��اِدٌح ُم��َص��اب��َك ك��الَّ
َوِب��ي��ُل َم��ْرتَ��ُع��ُه ��دَّ ال��صَّ ِب��أَنَّ َزَع��ُم��وا األََل��ى َك��ذََب
ال��ُح��ُم��وُل ت��ح��م��ل��ِت َوَق��ْد ـ��ِل ال��َغ��ِل��ي��ـ ُك��نْ��َه يَ��ْع��ِرُف��وا َل��ْم
َدِل��ي��ُل أَْه��َوى إِْن ِل��ْل��َم��ْوِت َف��ِإنَّ��ُه ال��ف��َراُق ��ا أَمَّ

أولها: مطولة، قصيدة املعنى هذا يف ويل

تَ��نْ��ِغ��ي��ِم َوِف��ي َح��َس��ٍن َم��نْ��َظ��ٍر ِف��ي ال��تَّ��نْ��ِع��ي��ِم َض��ْح��َوُة يَ��ْوِم��َك ِم��ثْ��َل َال
َع��ِق��ي��ِم َوُوْل��َد َخ��اِط��ئَ��ٍة َوَص��َواَب َع��اِق��ٍر نُ��ْدَرَة ال��يَ��ْوُم ذَاَك َك��اَن َق��ْد
بَ��َه��ِش��ي��ِم ال��َه��َوى َرْوُض َوَال ِع��نْ��ِدي، ِب��ُخ��لَّ��ٍب َل��يْ��َس ال��َوْص��ِل بَ��ْرُق أَيَّ��اَم
أَِق��ي��ِم��ي َواإلَِزاُر أََم��اَم��َك س��ي��ري ثُ��ديُّ��َه��ا تَ��ُق��وُل َغ��اِن��يَ��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن
َوال��تَّ��ْق��ِدي��ِم ال��تَّ��أِْخ��ي��ِر ِم��َن َخ��َج��ٌل َخ��دَِّه��ا َف��ُح��ْم��َرُة يُ��َج��اِذبُ��َه��ا ُك��لٌّ
ِب��َزِع��ي��ِم ال��َوَرى ِف��ي ِس��َواَه��ا بُ��ْرئِ��ي ِف��ي َوَل��يْ��َس ال��ُع��يُ��وِن ِت��ْل��َك ِس��َوى ِب��ي َم��ا
َس��ِل��ي��ِم َل��دْغ إِبْ��َراءُ أَْج��َس��اِدَه��ا ِس��َوى َش��ْيءٍ ِف��ي َل��يْ��َس األََف��اِع��ي ِم��ثْ��ل

ماء الديار وسقوا الدموع، الرسوم عىل فأدرُّوا املعاهد، عىل الشعراء أبكى والبنَْي
شوقهم دفني اآلثار وأحيت وانتحبوا، فأعولوا فيها لهم سلف قد ما وتذكروا الشوق،

وبكوا. فناحوا
ببالط دورنا رأى أنه عنها، استخربتُه وقد قرطبة، من الورَّاد بعُض أخربني ولقد
معاهدها، وخفيت أعالمها، وُطمست رسومها، حت امَّ وقد منها، الغربي الجانب يف ُمغيث،
وخرائب األنس، بعد ُموحشة وفيايفَ العمران، بعد مجدبة صحاري وصارت البىل، ها وغريَّ
للِغيالن، ومعازف للذئاب، ومأًوى األمن، بعد ُمفزِّعة وشِعابًا الُحسن، بعد ُمنقطعة
لديهم تفيض كالدمى، وخرائد كالليوث، رجال بعد للوحوش، ومكامن للجان، ومالعب
قة، املنمَّ املحاريب تلك فكأن سبأ، أيادَي البالد يف فصاروا شملهم تبدَّد الفاشية. النَِّعم
حني منظرها، حسن الهموم ويجلو الشمس، إرشاق تُرشق كانت التي املزينة، واملقاصري
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عواقب وتُريك الدنيا، بفناء تُؤذن فاغرة، السباع كأفواه الَهْدم ها وعمَّ الخراُب َشِملها
طاملا أن بعد طلبها يف وتَزهد فيها، قائًما تراه من كل إليه يصري ا عمَّ وتُخربك أهلها،

تركها. يف زهدت
الحليم، صبا مثلهن إىل كواعب مع لديها صباي وُشهور وَلذَّاتي، بها أيامي وتذكرت
فرَّقتهن وقد البعيدة، والنواحي النائية، اآلثار ويف الثرى، تحت َكونهن لنفيس ومثَّلت
من علمتُُه بعدما النصبة تلك بقاء بَرصي إىل وُخيل النوى، أكفُّ ومزقتهن الجالء، يُد
بعد األفنية تلك وخالء لديها، فيها نشأت التي املحكمة واملراتب وغضارتها، حسنها
الجماعات تلك حركة بعد عليها، والهام الصدى صوَت سمعي وأوهمُت بأهلها، تضايقها
عمارها، والتقاء ساكنها، انتشار يف لنهارها تبًعا ليلها وكان فيها، بينهم ُربِّيت التي
صفاة وقرع قلبي، وأوجع عيني، فأبكى واالستيحاش، الهدوء يف لليلها تبًعا نهاُرها فعاد

منه: شعًرا، فقلت لُبي، بالء يف وزاد كبدي،

َس��رَّا َط��اَل��َم��ا َف��َق��ْد ِف��ي��َه��ا َس��اءَنَ��ا َوإِْن َس��َق��ى َط��اَل��َم��ا َف��َق��ْد أَْظ��َم��انَ��ا َك��اَن َل��ِئ��ْن

أقول: ذلك ويف والتذكر، واالهتياج الحنني يَولِّد والبنَْيُ

َوَق��َف��ا َف��َق��ْد َع��نِّ��ي بَ��يْ��نَ��ُه��م يَ��ِب��ي��ُن َف��َع��َس��ى ِل��ي ال��يَ��ْوَم يُ��ِع��ي��ُد ال��ُغ��َراَب َل��يْ��َت
َف��َوَف��ى يَ��نْ��َق��ِض��ي ِب��أَالَّ تَ��أَلَّ��ى َوَق��ْد أَِج��لَّ��تَ��ُه أَْرَخ��ى َق��ْد َوال��لَّ��يْ��ُل أَُق��وُل
ُم��نْ��َص��ِرف��ا ِل��ل��ت��غ��ِوي��ِر ه��َو َوَال يَ��ْم��ِض��ي َف��َم��ا ��َم��اءِ ال��سَّ أُف��ِق ِف��ي َح��اَر َق��ْد َوال��نَّ��ْج��ُم
َدِن��ف��ا َع��اِش��ًق��ا أَْو َم��وِْع��ًدا َراِق��بً��ا أَْو َوِج��ًال َخ��اِئ��ًف��ا أَْو ُم��ْخ��ِط��ئً��ا تَ��َخ��الُ��ُه
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وشغًال للنفس، ملتعلًال ذلك يف وإن يجد، بما القنوع من الوصل، ُحرم إذا للُمحب، بد وال
فأولها: والتمكُّن؛ اإلصابة قدر عىل مراتب وهو الراحة. وبعَض للُمنى، وتجديًدا للرَجاء،
الَخَفر من تبدي ما مع الدهر يف يَسنح ما رسيِّ وِمن اآلمال، من ألمل وإنها الزيارة،
أن أحدهما: وجهني؛ عىل وهي صاحبه. نفس يف مما منهما واحد كل يعلمه ملا والحياء؛
ولكن ُمحبَّه، املحبوُب يزور أن الثاني: والوجه واسع، الوجه وهذا محبوبه، املحب يزور

أقول: ذلك ويف الظاهر. والحديث النظر غري إىل سبيل ال

َوْص��ُل يَ��ُك��ْن َل��ْم إِْن ال��َع��يْ��ِن ِب��َل��ْح��ِظ َس��أَْرَض��ى َف��ِإنَّ��ِن��ي ِب��ال��ِوَص��اِل ع��نِّ��ي َ تَ��نْ��أ َف��ِإْن
َق��بْ��ُل ِل��ي ِم��نْ��َك ذَا ِض��ْع��َف أَْرَض��ى ُك��نْ��ُت َوَم��ا َم��رًَّة ال��يَ��ْوِم ِف��ي أَْل��َق��اَك أَْن َف��َح��ْس��ِب��ي
ال��َع��ْزُل َوَق��َع إِْن ال��نَّ��ْف��ِس َخ��َالَص َويَ��ْرَض��ى َرِف��ي��َع��ًة تَ��ُك��وُن ال��َواِل��ي ��ُة ِه��مَّ َك��ذَا

يل: قصيدة يف أقول أنا كنت وإن اآلمال، من فأمل واملخاطبة السالم َرجع وأما

ال��ِح��ي��ِن ِف��ي ��َر تَ��يَ��سَّ إِْن َس��َالٍم ِب��َرْج��ِع َراِض��يً��ا َوأَْق��نَ��ُع أُْخ��ِف��ي ذَا أَنَ��ا َف��َه��ا

يف املخلوقات يتفاضل وإنما منها، أدنى هو ما إىل َمرتبة من ينتقل ملن هذا فإنما
يقول كان َمن ألعلم وأني دونها. أو فوقها هو ما إىل إضافتها قدر عىل األوصاف جميع
يف فقلُت صادق، غريَ كان وإن وعده يف نفسه يُسيلِّ بأن ُقنوًعا واكذب. ِعدني ملحبوبه:

ذلك:
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َواْك��ِذِب َف��ِع��ْدِن��ي َم��ْم��نُ��وٌع َوال��ُق��ْرُب َم��ْط��َم��ٌع ِف��ي��ِه َل��يْ��َس َوْص��لُ��َك َك��اَن إِْن
ُم��َع��ذَِّب ��ُدوِد ِب��ال��صُّ َق��ْل��ٍب ِل��َح��يَ��اِة ُم��ْم��ِس��ٌك ِب��اْل��ِت��َق��اِئ��َك ال��تَّ��َع��لُّ��ُل َف��َع��َس��ى
خ��ل��ب بَ��ْرٍق َض��ْوءُ يَ��ْل��َم��ُع األُف��ِق ِف��ي َرأَْوا إِذَا ال��ُم��ْج��َدِب��ي��َن يُ��َس��لِّ��ي َف��َل��َق��ْد

َجرحه إخواني من رجًال أن معي، غريي ورآه رأيته يشءٌ الباب هذا يف يدخل ومما
يف فقلت مرة، بعد مرة وينُدبه الُجرح مكان يُقبِّل وهو رأيته فلقد بُمدية، يُحبه كان من

ذلك:

��ِن��ي َش��جَّ َم��ا َل��َع��ْم��ِري َف��ُق��ْل��ُت: ِف��ي��ِه ِه��ْم��َت َم��ْن ��َك َش��جَّ يَ��ُق��ولُ��وَن:
يَ��نْ��ثَ��ِن َوَل��ْم إَِل��يْ��ِه َف��َط��اَر ُق��ْربَ��ُه َدِم��ي أَح��سَّ َوَل��ِك��ْن
ُم��ْح��ِس��ن َظ��اِل��ٍم ِم��ْن َف��َديْ��تُ��َك ُم��ْح��ِس��نً��ا َظ��اِل��ًم��ا َق��اِت��ِل��ي َف��يَ��ا

ملوقًعا النفس من له وإنَّ محبوبه، آالت ويَرىضببعض اإلنسان يُرس أن القنوع ومن
َشم حني بصريًا يعقوب ارتداد من علينا، تعاىل هللا نَص ما إال فيه يكن لم وإن َحسنًا

أقول: ذلك ويف السالم. عليهما يوسف قميص

يُ��نْ��ِص��ِف َوَل��ْم َه��ْج��ِري ِف��ي َوَل��جَّ َس��يِّ��ِدي ِم��ْن ال��ُق��ْرَب ُم��ِن��ْع��ُت ��ا َل��مَّ
أَْك��ت��ِف��ي ��ُه َم��سَّ َق��ْد َم��ا بَ��ْع��َض أَْو أَثْ��َوابَ��ُه ِب��ِإبْ��َص��اِري ِص��ْرُت
يُ��وُس��ف َع��َل��ى ال��ُح��ْزُن ��ُه َش��فَّ إِذْ ال��ُه��َدى نَ��ِب��يُّ يَ��ْع��ُق��وُب َك��ذَاَك
ُش��ِف��ي َف��ِم��نْ��ُه َم��ْك��ُف��وًف��ا َوَك��اَن ِع��نْ��ِدِه ِم��ْن َج��اءَ َق��ِم��ي��ًص��ا َش��مَّ

مرشوشًة بالعنرب، رًة مبخَّ الشعر ُخصل يتهاديان وهما إالَّ متعاشقني قط رأيُت وما
تطاريف يف ت ولُفَّ ى، األبيضاملصفَّ وبالشمع بامُلْصطكي أصلها يف ُجمعت وقد الورد، بماء

البني. عند تذكرًة لتكون ذلك؛ أشبه وما والخز الويش
ُكل بني فكثري استعمالها، إثر وامُلْصطكي َمضغها، بعد امَلساويك تهادي وأما

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف اللقاء. عليهما ُحِظر قد متحابَّني

َح��ش��ى ال��َه��َوى ِف��ي ِل��ي تَ��بْ��َق َل��ْم أَنَّ��َه��ا َع��َل��ى ��نً��ا تَ��يَ��قُّ ال��َح��يَ��اِة َم��اءَ ِري��َق��َه��ا أََرى
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خرب

بجزيرة الحاجب سهل ابن رأى أنه الشاعر أحمد بن سليمان عن إخواني بعض وأخربني
وامرأة ماشيًا املتنزهات بعض يف يوًما فشاهده الجمال، يف غايًة كان أنه وذكر ِصِقلِّية،
وتلِثم تَُقبِّله فجعلت مشيُه فيه أثَّر قد الذي املكان إىل أتت أبعد فلما إليه، تنظر خلفه

أولُها: قطعًة أقول ذلك ويف رجله. أثُر فيها التي األرض

يَ��ْح��ُس��ُد َالَم الَّ��ِذي َع��اَد َع��ِل��ُم��وا َوَل��ْو َخ��َط��ا ��ُه ُخ��فُّ َم��ْوِط��ٍئ ِف��ي يَ��لُ��وُم��ونَ��ِن��ي
َوتُ��ْح��َم��ُدوا تَ��ْس��تَ��ِق��لُّ��وا ِب��َوَص��اِت��ي ُخ��ذُوا َس��َح��ابُ��َه��ا يَ��ُج��وُد َال أَْرٍض أَْه��َل َف��يَ��ا
ي��ب��ع��ُد َع��نْ��ُك��ْم ال��َم��ْح��َل أَنَّ َوأَْض��َم��ُن َوْط��ِئ��ِه َم��ْوِض��ُع ِف��ي��ِه تُ��َراٍب ِم��ْن ُخ��ذُوا
يُ��ْج��َح��ُد َل��يْ��َس َص��ِع��ي��ٌد َف��ذَاَك ِرْج��لُ��ُه ِف��ي��ِه َواِق��ع تُ��َراٍب َف��ُك��لُّ
��ُد ُم��َم��جَّ إِثْ��ر ِج��بْ��ِري��َل ِم��ْن ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ِه بَ��َدا َوَق��ْد ��اِم��ِريُّ ال��سَّ َف��َع��َل َك��ذَِل��َك
ُد ُم��َم��دَّ ُخ��َواٌر ِم��نْ��ُه َل��ُه َف��َق��اَم ال��ثَّ��َرى ذَِل��َك ِم��ْن ال��ِع��ْج��ِل َج��ْوَف َف��َص��يَّ��َر

وأقول:

��ْع��ُد ال��سَّ ِب��َه��ا َوَح��لَّ ِف��ي��َه��ا َم��ْن َوبُ��وِرَك َق��اِط��ٌن أَنْ��َت ِب��َه��ا أَْرٌض بُ��وِرْك��َت َل��َق��ْد
نَ��دُّ َوتُ��ْربَ��تُ��َه��ا ُش��ْه��ٌد َوأَْم��َواُه��َه��ا َوْرٌد َوَس��ْع��َدانُ��َه��ا ُدرٌّ َف��أَْح��َج��اُرَه��ا

ال ذكر عن يحُدث إنما وهذا الخيال. وتَسليم اللطيف بَمزار الرِّضا الُقنوع ومن
َرسى الحركات وهدأت العيون نامت فإذا ينقيض، ال وفكر يحول، ال وعهد يفارق،

أقول: ذلك ويف الطيف.

َوال��َح��َف��َظ��ْه ال��ُح��رَّاِس ِم��َن اْح��ِت��َف��اٍظ َع��َل��ى َص��بَ��ابَ��تُ��ُه َط��اَل��ْت َف��تً��ى ال��َخ��يَ��اُل َزاَر
ال��يَ��َق��َظ��ْة َل��ذََّة تُ��نْ��ِس��ي ال��طَّ��يْ��ِف َوَل��ذَُّة ُم��بْ��تَ��ِه��ًج��ا َج��ذَْالَن َل��يْ��َل��ِت��ي ِف��ي َف��ِب��تُّ

وأقول:

ُد ُم��َم��دَّ َوِظ��لٌّ ُس��ْل��َط��اٌن َوَل��لَّ��يْ��ِل َه��ْدأٍَة بَ��ْع��َد َم��ْض��َج��ِع��ي نُ��ْع��م َط��يْ��ُف أَتَ��ى
أَْع��َه��ُد َق��بْ��ُل ِم��ْن ُك��نْ��ُت َق��ْد َك��َم��ا َوَج��اءَْت ُم��ِق��ي��َم��ٌة ال��تُّ��َراِب تَ��ْح��َت ِب��َه��ا َوَع��ْه��ِدي
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أَْح��َم��ُد َوال��َع��ْوُد َق��بْ��ُل َع��ِه��دنَ��ا َق��ْد َك��َم��ا َزَم��انُ��نَ��ا َوَع��اَد ُك��نَّ��ا َك��َم��ا َف��ُع��دنَ��ا

إىل سبق كلٌّ ُمخرتعة، املرمى، بعيدة بديعة أقاويل الطيف َمزار علَّة يف وللشعراء
الطَّيف مزار علة جعل امُلعتزلة، رأس النظَّام، سيَّار بن إسحاق فأبو املعاني، من معنى
جعل الطائي أوس بن حبيب تمام وأبو األبدان، بهاء عىل ب املرقَّ الرقيب من األرواح خوَف
إقباله علَّة جعل والبُحرتي يفسده، الحقيقة ونِكاَح ، الُحبَّ يُفسد ال الطيف ِنكاح أن علَّته
أمثل أن غري من أقول وأنا دموعه، يف الغرق خوف زواله وعلَّة َوجده، بنار استضاءته
الحاصدون، وهم القطون نحن وإنما والسابقة، التقدم فضل فلهم — بأشعارهم شعري
أبياتًا — وأوضحوا نهجوا التي لطريقتهم وتتبًعا ميدانهم، يف وجريًا بهم، اقتداءً ولكن

مقطَّعًة: الطيف مزاَر فيها بيَّنت

��ي َك��فِّ َل��ْم��ُس يُ��ِذي��بَ��ِك أَْن َوأُْش��ِف��ُق َط��ْرِف��ي إِْدَراِك ِم��ْن َع��َل��يْ��ِك أََغ��اُر
أُْغ��ِف��ي ِح��ي��َن ال��تَّ��َالِق��ي َوأَْع��تَ��ِم��ُد َه��ذَا ِح��ذَاَر ال��لِّ��َق��اءَ َف��أَْم��تَ��ِن��ُع
َوَم��ْخ��ِف��ي ُم��ْس��تَ��ِت��ٌر األَْع��َض��اءِ ِم��َن انْ��ِف��َراٍد ذُو ِب��ك أَنَ��ْم إِْن َف��ُروِح��ي
ِض��ْع��ف أَْل��َف ال��ُم��َواِص��ِل ال��ِج��ْس��ِم ِم��َن َوْق��ًع��ا ِف��ي��ك أَْل��َط��ُف ال��رُّوِح َوَوْص��ُل

ه، غمُّ تطاول قد مهجور ُمحب أحدها: أربعًة؛ أقساًما ينقسم املنام يف امَلزور وحال
حيث ف، وتلهَّ فأِسف استيقظ ثم وابتهج، بذلك فُرسَّ َوصله حبيبه أنَّ هجعته يف َرأى ثم

أقول: ذلك ويف وحديثها. النفس أماني فيه كان ما أن علم

َك��ِري��م��ا ُك��نْ��َت ُج��نَّ ال��لَّ��يْ��ُل َوإِذَا بَ��ِخ��ي��ٌل ال��نَّ��َه��اِر َم��ْش��ِرِق ِف��ي أَنْ��َت
َق��ِوي��م��ا ِم��نْ��َك ال��ِف��َع��اُل ذَا َم��ا ـ��َه��اَت ـْ َه��ي�� َع��َوًض��ا ِل��ي ِم��نْ��َك ��ْم��َس ال��شَّ تَ��ْج��َع��ُل
َونَ��ِدي��م��ا وََع��ائ��ًدا ِل��ي َواِص��ًال َف��يَ��أِْت��ي ال��بَ��ِع��ي��ُد َط��يْ��ُف��َك َزاَرنِ��ي
ال��تَّ��ْش��ِم��ي��َم��ا ِل��َي أَبَ��ْح��َت َل��ِك��ْن ـ��ِش ـْ ال��َع��ي�� تَ��َم��اِم ِم��ْن َم��نَ��ع��ت��ن��ي أَنِّ��ي َغ��يْ��َر
ال��َج��ِح��ي��َم��ا أََخ��اُف َوَال َداِري َدْوِس ال��ِف��ْر َال األَْع��َراِف أَْه��ِل ِم��ْن َف��َك��أَنِّ��ي

يهجره؛ حبيبه أْن َوَسنه يف رأى قد يقع، تغريُّ من ُمشفق مواصل ُمحبٌّ والثاني:
اإلشفاق. وساوس وبعض باطل ذلك أن فعلم نومه من هبَّ ثم شديًدا، ا همٍّ لذلك فاهتم
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ينتبه ثم ويوجل، فيكرتث فَدحه، قد التنائي أن يرى الديار داني ُمحب والثالث:
منها: قطعًة، أقول ذلك ويف َفِرًحا، ويعود به ما فيذهب

َه��اِم��ل َوال��دَّْم��ُع ال��تَّ��ْوِدي��ِع إَِل��ى َوُق��ْم��نَ��ا َراِح��ٌل َك��أَنَّ��َك نَ��ْوِم��ي ِف��ي َرأَيْ��تُ��َك
َزاِئ��ل ذَِل��َك َع��ايَ��نْ��ُت إِذَا ��ي َوَغ��مِّ ُم��َع��اِن��ِق��ي َوأَنْ��َت َع��نِّ��ي ال��َك��َرى َوَزاَل
َواِج��ل ِق ال��ُم��َف��رِّ ال��بَ��يْ��ِن ِم��َن َع��َل��يْ��ك َك��أَنَّ��ِن��ي ��ا َوَض��مٍّ تَ��ْع��ِن��ي��ًق��ا ْدُت َف��َج��دَّ

فريتاح تَصاَقبْت، قد واملنازل دنا، قد املزار أنَّ يرى املزار، نائي ُمحب والرابع:
ما أشد إىل فيعود صحيح، غريُ ذلك أن فريى ِسنته من يقوم ثم األىس، فقد إىل ويأنس
فقلت: الخيال، َطيف يف الطمَع النوِم علَة قويل بعض يف جعلُت وقد الغم. من فيه كان

يَ��نَ��ِم َل��ْم ال��طَّ��يْ��ِف َم��َزاِر اْرتِ��َق��اُب َل��ْوَال َك��ِل��ٍف ُم��ْس��تَ��ْه��ِت��ٍر َع��َل��ى ال��َخ��يَ��اُل َط��اَف
ِل��ل��ظُّ��َل��ِم األَْرِض ِف��ي ُم��وَه��ٌب َف��نُ��وُره ُم��ْع��تَ��ك��ٌر َوال��لَّ��يْ��ُل َس��َرى إِذْ تَ��ْع��َج��بُ��وا َال

عىل تحتوي التي الحيطان وُرؤية الجدران إىل بالنظر امُلحب يَقنع أن الُقنوع ومن
إسحاق بن محمد بن أحمد الوليد أبو حدثني ولقد صفتُه، هذه َمن رأينا وقد يُحب، من

هذا. بمثل نفسه عن حدث أنه جليل رجل عن — هللا رحمه — الخازن
من أتَى وَمن به ويأنس محبوبه، رأى َمن يرى أن إىل امُلحب يرتاح أن القنوع ومن

أقول: ذلك ويف كثري، وهذا بالده.

ثَ��ُم��وُد أَْع��َق��بَ��تْ��ُه َع��اٍد َم��َس��اِك��ُن َف��َك��أَنَّ��ُه��ْم ُس��كَّ��اِن��ِه ِم��ْن ��َش تَ��َوحَّ

من إخواني من وجماعة أنا تنزَّهت أني ُموجبُها يل أبياٌت الباب هذا يف يدخل ومما
الُقعود بنا أفىض ثم ساعًة فُجْلنا أصحابنا، من لرجل بستان إىل والرشف األدب أهل
ُمنفسح، فيها للبرص عريضة؛ وأرض أريضة، رياض يف فتمددنا يُتمنَّى، دونه مكان إىل
تزري بألحان تُغرِّد وأطياٍر اللجني، كأباريق تطَّرد َجداول بني مرسح، لديها وللنفس
ُمظلَّة وظالٍل للمتناول، ودنْت لأليدي، ذُللت قد لة مهدَّ وثمار والغريض، معبد أبدعه بما
وماءٍ املدبجة، والثياب الشطرنج كرقاع أيدينا بني ر فتتصوَّ بينها من الشمس تُالحظنا
يقوم خرير لها الحيات كبُطون تَنساب متدفقة وأنهاٍر الحياة، طعم حقيقة يوجدك َعذْب
َسْجَسج، وهواء النسيم، الطيبة الرياح ُقها تُصفِّ األلوان مختلفة ُمونِقة ونَواوير ويَهدأ،
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الغيُم يُغطيها تارة ظليلة، َشمس ذي ربيعيٍّ يوم يف هذا، كل تفوق ُجالس وأخالق
ترتاءى الخجلة والَخريدة الَخِفرة، كالعذراء فهي ، تتجىلَّ وتارًة اللطيف، وامُلزن الرقيق
كأنه ُمطرًقا بعُضنا وكان مراقبة. َعنٍي َحذَر فيها، تغيب ثم األستار بني من لعاشقها
عىل أقول أن فَكِلفت حينًا وتداعبنا بذلك، يل فُعرِّض له، كان لرس وذلك أخرى، يحادث

وهي: انرصافنا، بعد تذَكُّرها ِمن إال كتبوها وما بديهة، فقلُت ذلك، يف شيئًا لسانه

ال��نَّ��ِدي تُ��ْرِب��َه��ا ِف��ي األَْف��نَ��اِن َل��ِة ُم��َه��دَّ َرْوَض��ٍة ِب��أَْك��نَ��اِف تَ��َروَّْح��نَ��ا ��ا َوَل��مَّ
ِد ُم��َم��دَّ َف��ْيءٍ ِظ��لِّ ِف��ي أََس��اِوُرَه��ا َوتَ��َض��وََّع��ْت أَنْ��َواُرَه��ا َض��ِح��َك��ْت َوَق��ْد
َوُم��َغ��رِِّد َش��ْج��َوُه َش��اٍك بَ��يْ��ِن َف��ِم��ْن َص��ِري��ِف��َه��ا ُح��ْس��َن األَْط��يَ��اُر َل��نَ��ا َوأَبْ��َدْت
َولِ��ْل��يَ��ِد ُه��نَ��اَك ُم��ْرتَ��اٌد َولِ��ْل��َع��يْ��ِن ُم��تَ��َص��رٌِّف بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِف��ي��َم��ا َولِ��ل��َم��اءِ
ُم��َش��يِّ��ِد ِل��ْل��َف��َخ��اِر ��َج��ايَ��ا ال��سَّ َك��ِري��ِم َم��اِج��ٍد أَْرَوَع أَْخ��َالِق ِم��ْن ِش��ئْ��َت َوَم��ا
َس��يِّ��ِدي َع��نِّ��ي َغ��اَب إِذْ يَ��ْه��ن��ِن��ي َوَل��ْم َوَص��ْف��تَ��ُه َق��ْد َم��ا ُك��ل ِع��نْ��ِدي ��ُص تُ��نَ��غِّ
ال��ُم��َج��دِد َداِر َق��ْص��ِر ِف��ي َم��ًع��ا َوأَنْ��تُ��ْم ُم��َع��اِن��ِق��ي وه��َو ��ْج��ِن ال��سِّ ِف��ي َل��يْ��تَ��ِن��ي َف��يَ��ا
ُم��َخ��لَّ��ِد ِب��ُم��ْل��ٍك أَْو أَِخ��ي��ِه ِب��َح��اِل َح��اَل��ُه َل يُ��بَ��دِّ أَْن ِم��نَّ��ا َراَم َف��َم��ْن
ِد ُم��َردَّ َوِخ��ْزٍي بُ��ْؤس��ى ِف��ي َزاَل َوَال َونَ��ْك��بَ��ٍة َش��َق��اءٍ ِف��ي إِالَّ َع��اَش َف��َال

حقائق يف وأوردُت َعدَّدُت التي الُوجوه وهذه آمني. آمني، حرض: ومن هو فقال
إعياء. وال تزيد بال املودة أهل يف املوجودة هي القناعة

املعاني عىل اقتدارهم وإبانة غرضهم إظهاَر فيه أرادوا الُقنوع من َفنٌّ وللشعراء
وتشدَّق باللسان، تحكَّم أنه إال طبعه، قوة قدر عىل قال وكلٌّ البعيدة، وامَلرامي الغامضة

األصل. يف صحيح غري وهو بالبيان، واستطال الكالم، يف
َقنع من ومنهم تقلُّهما، واألرض ومحبوبه هو تُظله السماء بأن قنع من فمنهم
يف الغاية احتواء إىل ُمبادٌر وكلٌّ هذا. وأشباه بهما، والنهار الليل إحاطة يف باستوائهما
أن ملتعقب يُمكن ال قوٌل املعنى هذا يف ويل التدقيق، يف بْق السَّ َقَصب وإحراز االستقصاء،

وهو: البعيدة، املسافة قرب علَّة تَبِْييني مع مكانًا، وراءه وال ُمتناوًال، بعده يجد

َم��ِح��ي��دا يُ��ِط��ي��ُق الَ َزَم��اٍن ِف��ي َم��ِع��ي ِب��أَنَّ��ُه َح��ْس��ِب��ي ُق��ْل��ُت: بَ��ِع��ي��ٌد، َوَق��الُ��وا:
َج��ِدي��ًدا يَ��ْس��تَ��ِن��ي��ُر يَ��ْوٍم ُك��لَّ ِب��ِه ُم��ُروِرَه��ا ِم��ثْ��َل ��ْم��ُس ال��شَّ َع��َل��يَّ تَ��ُم��رُّ
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بَ��ِع��ي��دا؟ يَ��ُك��وُن َه��ْل يَ��ْوٍم َق��ْط��ِع ِس��َوى َوبَ��يْ��نَ��ُه ال��َم��ِس��ي��ِر ِف��ي بَ��يْ��ِن��ي َل��يْ��َس َف��َم��ْن
َم��ِزي��دا أُِري��ُد َم��ا ال��تَّ��َداِن��ي ذَا َك��َف��ى َم��ًع��ا يَ��ْج��َم��ُع��نَ��ا ال��َخ��ْل��ِق إَِل��ِه َوِع��ْل��ُم

السماواُت الذي هللا، علم يف أحبُّ َمن مع باالجتماع قانٌع أني — ترى كما — فبيَّنُت
عنه يشذ وال فيه، تتجزأ وال منه، تنفصل ال املوجودات وجميع كلها والعوالم واألفالك
يف غريي قاله مما أعمُّ وهذا زمان. يف أنه عىل تعاىل هللا علم ِمن اقترصت ثم يشء، منها
املخلوقات كل ألن السامع؛ إىل البادي يف واحًدا الظاهر كان وإن والنهار، الليل إحاطة
وحركاته الفلك وَقطع الساعات ملرور موضوع اسم الزمان وإنما الزمان، تحت واقعة
بعض يف ُمتناهياِن وهما وغروبها، الشمس ُطلوع عن متولدان والنهار والليل وأجرامه،
قوٌل: الفالسفة لبعض كان وإن الزمان، بعض فإنهما الزمان، هكذا وليس األعىل، العاَلم
بيَّنت ثم موضعها، هذا ليس بيِّنة عليه الردِّ وِعَلُل العيان، يخطئه فهذا متماٍد.» الظل «إن
طول وهذا املغرب، من امَلعمور أقىص يف وأنا املرشق من املعمور أقىص يف كان وإن أنه
املشارق، أول يف النهار أول يف تبدو الشمس إذ يوم؛ مسافة إال بيني فليس السكنى،

املغارب. آخر يف النهار آخر يف وتغرب
َعرَّف ما عىل وأحَمُده أهله، ومن منه باهلل وأستعيذُ أُورُده، فصٌل القنوع ومن
التمييز، ويُتلف القريحة، ويُْفِسد ُجملة، العقُل يضل أن وهو منافرته؛ من نفوسنا
يحب. فيمن باملشاركة اإلنسان فريىض األنفة، ويُعدم الَغرية، ويُذهب الصعب، ويهون
الطبع، يف كلبيَّة مع إال يصح ال وهذا — البالء من هللا أعاذنا — لقوم هذا عَرض وقد
شديد ُحبٌّ كله هذا ويؤيد ، حسٍّ وضعف تحته، ما عىل عيار هو الذي العقل من وُسقوط
نتج بعض؛ يف بعضها وُدخول الطبائع بمزاج وتالحقت األشياء هذه اجتمعت فإذا ُمْعٍم،
املقذور الفعل هذا منها وقام الرذلة، الصفة هذه وتولدت الخسيس، الطبع هذا بينهما
وجًدا مات ولو الثريَّا، من أبعُد منه فهذا مروءة وأيرس همة أقل معه رجل وأما القبيح،

الفصل: هذا يف امُلسامحني بعض عىل زاريًا أقول ذلك ويف ُحبٍّا. وتقطع

َوتَ��ْس��َم��َح��ا تَ��ِل��ي��َن أَْن َش��ْيءٍ َوأَْف��َض��ُل أَتَ��ى ِب��َم��ا تَ��ْرَض��ى ��ْدِر ال��صَّ َرْح��َب َرأَيْ��تُ��َك
ال��رََّح��ى أَْص��ِل��َه��ا ِم��ْن ال��م��ل��ُك يَ��ُح��َوز أَْن َع��َل��ى ��ٌل ُم��َف��ضَّ ��َواِن��ي ال��سَّ بَ��ْع��ِض ِم��ْن َف��َح��ظُّ��َك
َل��َح��ا الَّ��ِذي َف��اْع��ِص ال��َج��ْدِي، ِف��ي ُرُه تُ��َق��دِّ َم��ا ِض��ْع��ُف ال��َوْزِن ِف��ي ِف��ي��ِه بَ��ِع��ي��ٍر وَُع��ْض��ُو
نَ��َح��ا َك��يْ��َف��َم��ا نَ��ْح��ِوِه ِف��ي نَ��اِح��يً��ا َف��ُك��ْن ُم��ْع��ِج��ب ِب��َس��يْ��َف��يْ��ِن تَ��ْه��َوى الَّ��ِذي َول��ع��ُب
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واقٍع بكتمان وإما بَهجر ا وإمَّ ِببنَْي ا إمَّ الوصل، ممنوع املودَّة صادق ُمحب لكل بد وال
األمر وهذا ذلك. أضجعه وربما والنُّحول، والضنى السقام حد إىل يئول أن من ملعنًى،
الِعلل، َهجمات من الواقعة العلل غري امَلحبة من الواقعة واألعراض أبًدا. موجود ا جدٍّ كثري

أقول: ذلك ويف الناقد. واملتفرِّس الحاذق الطبيُب ويَميزها

َع��ِل��ي��ل — َه��ذَا يَ��ا — َف��أَنْ��َت تَ��َداَو، ِع��ْل��ٍم: ِب��َغ��يْ��ِر ال��طَّ��ِب��ي��ُب ِل��ي يَ��ُق��وُل
َج��ِل��ي��ل َم��ِل��ٌك َق��اِدٌر َوَربٌّ َس��َواِئ��ي يَ��ْدِري��ِه َل��يْ��َس َوَداِئ��ي
َط��ِوي��ل َوإِْط��َراٌق يُ��َالِزُم��ِن��ي َش��ِه��ي��ٌق َويَ��ْك��ِش��ُف��ُه أَأَْك��تُ��ُم��ُه
نَ��ِح��ي��ل َض��ٍن َك��ال��َخ��يَ��اِل َوِج��ْس��ٌم ِف��ي��ِه ال��ُح��ْزِن َش��اِه��َداُت َوَوْج��ٌه
ال��َدِل��ي��ل َص��حَّ إِذَا َش��كٍّ ِب��َال يَ��ْوًم��ا األَْم��ُر يَ��ُك��وُن َم��ا َوأَثْ��بَ��ُت
تَ��ُق��ول َم��ا تَ��ْع��ِرُف َوال��ل��ه َف��َال َق��ِل��ي��ًال َع��نِّ��ي أَِب��ْن َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
ذُبُ��ول تَ��ْش��ُك��و الَّ��ِت��ي َوِع��لَّ��تُ��َك ا ِج��دٍّ َزاَد نُ��ُح��وًال أََرى َف��َق��اَل:
تَ��ْس��تَ��ِح��ي��ل ��ى ُح��مَّ َوِه��َي ـ��َج��َواِرُح ال��ـ ِم��نْ��ُه تَ��ِع��لُّ ال��ذُّبُ��وُل َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
َق��ِل��ي��ل ِج��ْس��ِم��ي ِف��ي ال��َح��رَّ َوإِنَّ ��ى ُح��مَّ ال��ل��ه َل��َع��ْم��ُر أَْش��ُك��و َوَم��ا
يَ��ُزول َال َوَص��ْم��تً��ا َوأَْف��َك��اًرا َواْرتِ��َق��ابً��ا اْل��ِت��َف��اتً��ا أََرى َف��َق��اَل:
ثَ��ِق��ي��ل َع��َرٌض إِنَّ��َه��ا ِل��نَ��ْف��ِس��َك َف��انْ��ُظ��ْر ��ْوَداءُ ال��سَّ أَنَّ��َه��ا َوأَْح��َس��ُب
يَ��ِس��ي��ل َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن ِل��ل��دَّْم��ِع َف��َم��ا ُم��َح��اٌل ذَا َك��َالُم��َك َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
ال��نَّ��ِب��ي��ل بُ��ِه��َت ذَا ِم��ثْ��ِل ِف��ي أََال َرآُه ��ا ِم��مَّ بَ��اِه��تً��ا َف��أَْط��َرَق
ُع��ُق��ول َض��لَّ��ْت ذَا ِم��ثْ��ِل ِف��ي أََال َداِئ��ي ِم��نْ��ُه َدَواِئ��ي َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
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أُُص��ول ُع��ِك��َس��ْت إِْن ال��نَّ��بْ��ِت ُف��ُروُع َع��يَ��انً��ا يُ��َرى أَُق��وُل َم��ا َوَش��اِه��ْد
َك��ِف��ي��ل َل��َدَغ��ْت َم��ا ِب��بُ��ْرءِ ِس��َواُه َش��ْيءٌ َل��يْ��َس األََف��اِع��ي َوتِ��ْريَ��اُق

عن فهيًما، عاقًال الطبع حكيم وكان ، الحجريُّ بقيٍّ بن محمد بكر أبو وحدثني
لوكيلة ابنة فرأى خاناتها، من خاٍن يف ببغداد كان أنه ذكره، يمكن ال شيوخنا من رجل
لبعض تكشف قد وهو ِبكًرا، وكانْت إليه نظرْت بها خال فلما وتزوَّجها، فأحبَّها الخان
تُردَّ أن حواليها َمن كل بها فرام منه، وتفادت أمها إىل ففرَّت أيِْره، ِكَرب فراَعها حاجته،
واستعان يُمكنه، فلم يُراجعها أن ورام ندم، ثم ففارقها تموت، أن وكادْت فأبْت إليه،
املارستان يف وأقام عقله فاختلط أمره، يف حيلة عىل منهم أحد يقدر فلم وغريه باألبهري

عداء. الصُّ س يتنفَّ ذكرها إذا كان ولقد كاد، وما وَسَال نَِقه حتى طويلًة مدًة يُعاني
استغنيُت ما ُمفرًَّقا النُُّحول صفة من الرسالة هذه يف املذكورة أشعاري يف تقدَّم وقد

واملستعان. املعني وهللا اإلطالة. خوَف شيئًا سواها ِمن هنا أذكر أن عن به
فيوسوس. ذهنه وبني بينه ويُحال عقله عىل املرء يُغَلب أن إىل ت تَرقَّ وربما

خرب

بها بلغ وقد القوَّاد، بنات من والرشف والجمال امَلناصب ذوات من جاريًة ألعرف وإني
تختلط، وكادت األسود، املرار هيجان مبلَغ الُكتَّاب، أبناء من ا، جدٍّ إخواني من فتًى ُحب
إنما وهذا بالعالج. تُدوِركْت أن إىل األباعد، وعلمه علمناه حتى ا جدٍّ وشاع األمر واشتهر
حدِّ عن األمر خرج التداوي؛ الَخلط وتمكن الفكرة غلبت فإذا الفكر، إدمان عن يتولَّد
يوجد ولم ا جدٍّ قوي امُلعاناة إىل األول يف التداوي أُغفل وإذا والجنون، الَوَلِه حد إىل الُحب

منها: قطعًة، إليه كتبُت ما بعض ومن الوصال. سوى دواء له

ُف��َؤاد؟ ُدوَن يَ��ِع��ي��ُش َخ��ْل��ٍق أَيُّ اْخ��ِت��َالًس��ا ِم��نْ��َه��ا ال��ُف��َؤاَد َس��َل��بْ��َت َق��ْد
ال��َم��َع��اِد يَ��ْوَم ِب��ال��ثَّ��َواِب َوتَ��ُف��ْز َش��ِري��ًف��ا تَ��ْح��َي ِب��ال��َوْص��ِل َف��أَِغ��ثْ��َه��ا
األَْق��يَ��اد ُح��َل��ى َخ��َالِخ��ي��ِل��َه��ا ِم��ْن َه��ذَا َداَم إِْن تَ��ْع��تَ��اُض َوأََراَه��ا
بَ��اِدي َل��َك ال��َوَرى ذَا بَ��يْ��َن ِع��ْش��ُق��َه��ا َح��تَّ��ى ��ْم��ِس ال��شَّ ُم��تَ��يِّ��ُم ��ا َح��قٍّ أَنْ��َت
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خرب

اختالط سبب أن بالبلبيني، املعروف جدير، بن محمد بن أحمد موىل جعفر وحدَّثني
منه فمنعها ألخيه، بجارية اعتالُقه عقله وذهاب جدير بن أحمد بن يحيى بن مروان

منه. أدبًا أتم وال مثله إخوته يف كان وما لغريه، وباعها
بن يحيى جنون سبب أن عبدة، أبي بن عباس بن محمد موىل العافية أبو وأخربني
أباعتها أمه كانت شديًدا، َوجًدا بها يَِجد كان له جارية بَيْع عبدة أبي بن عبَّاس بن أحمد

العامريَّات. بعض من إنكاحه إىل وذهبت
واألغالل، القيود يف وصاَرا واختلطا عقولهما َفقَدا مشهوران جليالن رجالن فهذان
فتُويف إليها، وانتهائهم ُقرطبة الَرببر دخول يوم ُمخطئة رضبة فأصابته مروان فأما
لرسالتي ِكتابتي حني يف املذكورة حالته عىل حيٌّ فهو محمد بن يحيى وأما هللا. رحمه
أستاذي وكان املحنة، بهذه يُمتحن أن قبل القرص يف وجالسته مراًرا أنا رأيته وقد هذه،
نبيًال. الفتياِن من ُحلًوا — َلَعْمري — يحيى وكان اللُّغوي، الخيار أبو الفقيه وأستاذه

وهذه لخفائهم، هم نُسمِّ لم ولكن كثريًا، منهم رأينا فقد الطبقة هذه دون من وأما
وال بالوصل له دواء فال الطمع، وانرصم الرجاء انبتَّ فقد إليها املشغوف بلغ إذا درجة
من هللا أعاذنا اآلفة. وتغلبت املعرفة، وتَِلفت الدماغ، يف الفساد استحكم قد إذ بغريه،

بَمنِّه. النَِّقم وكفانا بَطْوله، البالء
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ألوليائه، الجنة وجل؛ عزَّ هللا نَعيم حاىش آخر، من له بُد فال أول له ما كلَّ أن علمنا وقد
ُحب كل وعاقبة مضمحلة، وزائلة فانية، فنافدة الدنيا أعراض وأما ألعدائه. بالنار وعذابه
بعُض عليها تَغلب النفس نجد وقد حادث. سلوٌّ وإما منية، اخرتام ا إمَّ أمرين: أحد إىل
طاعة يف للعمل واملالذَّ الراحات ترفض نَفًسا نجد فكما الجسد، يف معها فة املرصِّ الُقوى
يف الرغبة عن تنرصف نفًسا نجد فكذلك بالزهد، تشتهر حتى الدنيا، يف وللرياء تعاىل هللا
وهذا الضمري. يف املكافأة سوء استمرار أو للغدر، املنافرة املستحكمة لألنفة شكلها لقاء
الهجر من املتولِّد والسلوُّ مذموًما. إال فليس الشيئني هذين غري من كان وما ، السلوِّ أصح
تقوى وال نزاعها فيفرت أملها، إىل بُلوغها من النفس عىل يدخل كاليأس هو إنما وطوله

منها: قصيدة، السلو ذم يف ويل رغبتها.

ِرَط��اب ��َالَم ال��سَّ ُق��ْل��ت نَ��َط��َق��ْت َوإِْن ِب��َل��ْح��ِظ��َه��ا َم��يْ��ٌت َف��ال��َح��يُّ َرنَ��ْت َم��ا إِذَا
َش��َراب َوال��نَّ��ِج��ي��ُع َط��َع��اٌم َف��َل��ْح��ِم��ي ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي أََل��مَّ َض��يْ��ٌف ال��َه��َوى َك��أَنَّ

ومنها:

َس��َح��اب ِب��ال��َح��ِري��ِق أَْم��َط��َرتْ��ُه َوَل��ْو َخ��ل��َف��ُه ال��ِع��زُّ الَّ��ِذي األَْزِم َع��َل��ى َص��بُ��وٌر
َع��ذَاب ال��نَّ��ِع��ي��ِم بَ��ْع��ِض َوِف��ي ُخ��ُم��وًال، َل��ُه أَنْ��تَ��َج��ْت إِْن ال��رَّاَح��اِت ِم��ْن َج��ُزوًع��ا
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بالنسيان، املسمى وهو طبيعي، سلوٌّ قسمني: ينقسم الجميلة التجربة يف والسلو
ربما القسم وهذا قط. يحب لم كأنه اإلنسان ويكون البال، به ويَفرغ القلب، به يخلو
استحقاق ُموجبة غري أسباب وعن مذمومة، أخالق عن حادث ألنه الذمُّ صاحبَه لِحق
صحيح، لعذر الالئمة تَْلحقه لم وربما — تعاىل هللا شاء إن ُمبيَّنة وستأتي — النسيان
ويف التجلُّد يُظهر املرء فرتى ، بالتصربُّ املسمى وهو النفس، قهر تطبعي، سلوٌّ والثاني:
يحاسب أو بعض، من أهوَن الرش بعَض يرى ولكنه اإلْشَفى، وَخز من لدًغا أشد قلبه
إال يحُدث ال ألنه فاعله؛ يُالم وال آِتيه، يُذمُّ ال قسم وهذا تُْكرس. وال تُرصف ال بُحجة نفسه
ال لخطب وإما األحرار، مثله عىل يَصرب ال لسبب إما فادحة؛ عن إال يقع وال عظيمة، عن
حنني وذو ذاكر، لكنه بناٍس، ليس أنه به املوصوف من وكفاك األقدار. به تجري له مردَّ
ترى أنك والنايس املتصرب بني العامي والفرق الصرب، مرارات ومتجرِّع العهد، عىل واقف
من ذلك يَحتِمُل ال عليه، ل والتحمُّ محبوبه َسبَّ وأظهر الَجَلد، غاية أبَدى وإن املتصرب

منها: قطعة، أقول ذلك ويف غريه.

ُم��َع��اِدي��ا َل��ْس��ُت ال��َه��ْج��َر أُبْ��ِدي ُك��نْ��ُت َوإِْن َف��ِإن��ن��ي ِل��ْل��َح��ِب��ي��ِب َوَس��بِّ��ي َدُع��ونِ��ي
َواِه��يَ��ا ال��دَّ اِإلَل��ُه ��اُه َف��َل��قَّ أََج��اَد َك��َق��ْولِ��ِه��ْم ِل��ْل��َح��ِب��ي��ِب َس��بِّ��ي َوَل��ِك��ْن

وُقوة وامتناعها، وإجابتها اإلنسان طبيعة قدر فعىل هذا وكلُّ هذا، ضدُّ والنايس
قطعًة، — امُلتصربِّ فيه السايل يُت وسمَّ — أقول ذلك ويف ضعفه، أو القلب من الحب تمكُّن

منها:

ال��ُم��ْق��ِص��ِر ُح��ْك��ِم َغ��يْ��ُر ��ِر ال��ُم��َق��صِّ ُح��ْك��ُم يَ��ْس��لُ��وُه��م َم��ْن َغ��يْ��ُر األَِح��بَّ��ِة نَ��اِس��ي
َك��ال��ُم��تَ��َص��بِّ��ِر ال��َم��ْط��بُ��وُع ��اِب��ُر ال��صَّ َم��ا ُم��ِج��ي��ِب��َه��ا َغ��يْ��َر ِل��ل��نَّ��ْف��ِس َق��اِص��ٌر َم��ا

الواقع وبمقدار حسبها وعىل كثرية، القسمني هذين املنقسم للسلو املوجبة واألسباب
ويُذم. السايل يُعذر منها

حقيقة، ُحبُّه فليس َملل عن ُسلوُّه كان من وإن عليه، الكالم قدَّمنا وقد امَللل، فمنها
هذا من والسايل شهوة. وُمبادر لذَّة طلب هو وإنما زائفة، دعوى صاحُب به وامُلتَّسم

مذموم. ناٍس الوجه
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أقبح املعنى بذلك وهو زائٌد، معنًى ففيه امللل يُشبه كان وإن وهو االستبدال، ومنها
بالذم. أحقُّ وصاحبه األول، من

فيتطاول يجد، بما التعريض وبني بينه يَحوُل امُلحبِّ يف يكون مركَّب َحياء ومنها
عنه السايل كان إن وجه وهذا . السلوُّ ويحُدث املودة، جديد ويبىل املدة، وترتاخى األمر،
آثر إذ بملوم؛ فليس متصربًا كان وإن الحرمان، سبُب جاء منه إذ بُمنصٍف؛ فليس ناسيًا
والبذاء اإليمان، من الَحياء قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ورد وقد نفسه. لذة عىل الحياء

النفاق. من
عن أبيه، عن يحيى، بن هللا عبد عن مطرف، بن أحمد عن محمد، بن أحمد وحدثنا
هللا رسول إىل يرفعه ُركانة بن طلحة بن زيد عن الزرقي، َصفوان بن سلمة عن مالك،

الحياءُ. اإلسالم وُخلُق ُخلٌق، دين لكل قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص
يف به الصق والدم ِقبَله، من وابتداؤها امُلحب، من أصلها الثالثة األسباب فهذه

يُحب. ملن نسيانه
مرَّ وقد الهجر، فمنها: عنده، وأصلها املحبوب، قبل من ُهن أربعة أسباب منها ثم
تطاول إذا والهجر يوافقه، الباب هذا يف شيئًا منه نورد أن لنا بد وال وجوهه، تفسري
لغريك َقطعك ثم وصلك َمن وليس السلو. إىل بابًا يكون املفارقة واتصلت العتاب وكثُر
لك يتقدَّم أن دون غريك إىل َمال َمن وال الصحيح، الغدر ألنه يشء؛ يف الَهجر باب من
هذين يف الكالُم وسيقع — النِّفار هو ذاك إنما يشء، يف أيًضا الَهجر من ِصلٌة معه
واٍش، لتنقيل قَطعك ثم َوَصلك ممن الهجر لكن — تعاىل هللا شاء إن هذا بعد الفصلني
ُمقامك. غريك أحًدا أقام وال سواك، إىل يَِمل ولم النفس، يف قام ليشء أو واقع، لذنب أو
ال ألنه املحبوب؛ من الواقعة األسباب سائر دون ملوم امُلحبني من الفصل هذا يف والناس
وقد يلزمه. ال يشء وهو َوصلك، عن راغب هو وإنما نسيانه، يف العذر تُقيم حالة تقع
عىل السايل ولكن األلفة، عهد ويوجب التذكر، يلزم ما أيامه وحق الوصال ة أذمَّ من تقدم
وال عالمة، للوصال ير ولم متماديًا، الهجر رأى إذا معذور، هنا ها والتجلُّد التصرب جهة
ظاهرهما إذ عذًرا، املعنى هذا وا يُسمُّ أن الناس من كثري استجاز وقد داللة. للمراجعة
شعًرا، ذلك يف وأقول الحقيقة. يف بينهما فرَّقنا فلذلك مختلفتان؛ علَّتيهما ولكن واحد،

منه:

تَ��ِص��لُ��وُه َوَل��ْم تَ��ْدُروا َل��ْم َك��آَخ��َر َف��ِإنَّ��ِن��ي َق��طُّ أَْدِر َل��ْم َك��َم��ْن َف��ُك��ونُ��وا
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َف��اْع��تَ��ِم��ُدوُه ال��يَ��ْوَم ِش��ئْ��تُ��ُم��وُه َف��َم��ا أُِج��ي��بُ��ُه ُك��لٌّ َق��اَل َم��ا ��َدى َك��ال��صَّ أَنَ��ا

البيت إليها فأضفت واستيقظت نائم، وأنا قلتُها أبيات ثالثة قطعًة، أيًضا وأقول
الرابع:

َوأَْه��ِل��ي ُروِح��ي ِم��ْن َع��َل��يَّ أََع��زُّ ِف��ي��ِه ُك��نْ��ت َدْه��ٌر ل��ل��ه أََال
ال��ِس��ِج��لِّ َط��يَّ بَ��نَ��انُ��َه��ا َط��َواَك َح��تَّ��ى ال��ِه��ْج��َراِن يَ��ُد بَ��رَح��ْت َف��َم��ا
ِب��َس��ْج��ِل َوْص��َل��ُك��م ال��ُح��بُّ َس��َق��اِن��ي َق��ْد َك��َم��ا ه��ج��َرُك��م ��بْ��ُر ال��صَّ َس��َق��اِن��ي
ِل��ل��تَّ��َس��لِّ��ي أَْص��ًال ال��َه��ْج��ِر َوُط��وَل ��ا َح��قٍّ ال��َوْج��ِد أَْص��َل ال��َوْص��َل َوَج��ْدُت

قطعًة: أيًضا وأقول

تَ��َود َم��ْن تَ��ْس��لُ��و َس��ْوَف أَْن ذَا َق��بْ��ل ِم��ْن ِل��ي ِق��ي��َل َل��ْو
األَبَ��د أَبَ��د ذَا َك��اَن َال َق��َس��اَم��ٍة أَْل��َف َف��َح��َل��ْف��ُت
بُ��د ��ْل��َواِن ال��سُّ ِم��َن َم��َع��ُه َم��ا ال��َه��ْج��ِر َط��ِوي��ُل َوإِذَا
ُم��ْج��تَ��ِه��د ِل��بُ��ْرئِ��ي َس��اٍع إِنَّ��ُه ه��ج��ُرك ل��ل��ه
ِل��ْل��َج��َل��د أَْع��َج��ُب َوُك��نْ��ُت ـ��وِّ ـَ ِل��ل��س��ل�� أَْع��َج��ُب َف��اآلَن
َم��َدد َل��َه��ا ال��رََّم��اِد تَ��ْح��َت َك��َج��ْم��َرٍة َه��َواَك َوأََرى

وأقول:

إِبْ��َراِه��ي��َم��ا نَ��اَر أََراَه��ا َف��َل��َق��ْد ُح��بِّ��ُك��ْم ِم��ْن ال��َح��َش��ا ِف��ي َج��َه��نَّ��ُم َك��انَ��ْت

غري فيها الناس من فاملتصرب املحبوب، ِقبَل من هي التي الباقية الثالثة األسباب ثم
منها. فصل كل يف — هللا شاء إن — سنُورده ملا مذموم؛

لألطماع. قاطع وانزواء املحبوب يف يكون ِنفاٌر فمنها:
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خرب

يف وكانت دارنا، يف نشأت جاريًة املحبة ألفَة صباي أيام يف ألفت أني عنِّي ألخرب وإني
وطهارتها وعفافها وعقلها وجهها ُحسن يف غايًة وكانت عاًما، عَرش ستة بنَت الوقت ذلك
الذام، فقيدَة السرت؛ ُمْسبلة الِبْرش، بديعة البَذل، منيعة الهزل، عديمة وَدماثتها، وَخَفرها
حلوة القطوب، دائمة العيوب، من نقية الحذر، شديدة البرص، مغضوضة الكالم، قليلة
مستلذة الوقار، كثرية العقود، رزينة الصدود، مليحة االنقباض، مطبوعة اإلعراض،
فوجهها لديها، لألمل معرس وال عليها، املطاِمع تقف وال نحوها، األراجي توجه ال النفار،
غريها يزدان ال ما والبخل املنع يف تزدان ها، أمَّ َمن طارد وحالُها القلوب، كل جالٌب
تحسن كانت أنها عىل اللهو، يف راغبة غري أمرها، يف الجد عىل موقوفة والبذل، بالسماحة

جيًدا. إحسانًا العود
تجيبني أن نحوهما أو عامني فسعيت شديًدا، مفرًطا حبٍّا وأحببتها إليها فجنحُت
عي؛ السَّ بأبلغ سامع كل إىل الظاهر الحديث يف يقع ما غري لفظًة فيها ِمن وأسمع بكلمة،
يصطنع ما لبعض دارنا يف كان بُمصطنع فلعهدي البتة. يشء إىل ذلك من وصلت فما
ونساء النساء من — هللا رحمه — أخي ودخلة دخلتُنا فيه عْت تجمَّ الرؤساء، ُدور يف له
من صدًرا فلبثن محله، ويلطُف موضعه يخفُّ ممن َخَدمنا، ِمن بنا الَث ومن فتياننا
جميع عىل منها ويُطلَّع الدار، بستان عىل مرشفة دارنا يف كانت قصة إىل لَن تنقَّ ثم النهار

األبواب. مفتحة وُفحوصها، قرطبة
نحو أقصد كنت أني ألذكر فإني بينهن، وأنا الرشاجيب خالل من ينظرن فرصن
جوارها يف تراني أن إال هو فما منها، للدنو ُمتعرًِّضا بقربها، أُنًسا فيه هي الذي الباب
صارت الذي الباب إىل القصد أنا فأتعمد الحركة، لُطف يف غريه وتقصد الباب ذلك فترتك
ولم بها، َكَلفي علمْت قد وكانت غريه. إىل الزوال ِمن الفعل ذلك مثل إىل فتعود إليه،
إىل باب من لن يتنقَّ كلهن وإذ كثريًا، عدًدا كن ألنهن فيه؛ نحن بما النسوان سائر يشعر
أن واعلم — عليها غريها من يُطَّلع ال جهات عىل األبواب بعض من االطِّالع لسبب باب
البستان، إىل نزلن ثم — اآلثار يف ُمدلج قيافة من أنفذ إليهن يميل فيمن النساء قيافة
وسوَّته العود فأخذت فأمرتها، غنائها، سماع يف سيدتها إىل وكرائمنا عجائزنا فرغب
اندفعت ثم ُمستحسنه، عني يف ُحسنُه يتضاعف اليشء وإن بمثله، يل عهَد ال وَخَجل بَخَفر

يقول: حيث األحنف بن العباس بأبيات تغني
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ال��َم��َق��اِص��ي��ِر َج��ْوَف َم��َغ��اِربُ��َه��ا َك��انَ��ْت َغ��َربَ��ْت إِذَا َش��ْم��ٍس إَِل��ى َط��ِربْ��ُت إِنِّ��ي
ال��طَّ��َواِم��ي��ِر َط��يُّ أَْع��َط��اَف��َه��ا َك��أَنَّ َج��اِريَ��ٍة خ��ل��ِق ِف��ي ُم��َم��ثَّ��َل��ٌة َش��ْم��ٌس
ال��تَّ��َص��اِوي��ِر ِف��ي إِالَّ ال��ِج��نِّ ِم��َن َوَال ُم��نَ��اَس��بَ��ٍة ِف��ي إِالَّ اإلِنْ��ِس ِم��َن َل��يْ��َس��ْت
نُ��وِر ِم��ْن َوال��ُك��لُّ َع��نْ��بَ��َرٌة، َوال��رِّي��ُح َع��بْ��َه��َرٌة َوال��ِج��ْس��ُم َج��ْوَه��َرٌة، َف��ال��َوْج��ُه
ال��َق��َواِري��ِر َح��دِّ أَْو ال��ِب��ي��ِض َع��َل��ى تَ��ْخ��ُط��و َم��َج��اِس��ِدَه��ا ِف��ي تَ��ْخ��ُط��و ِح��ي��َن َك��أَنَّ��َه��ا

يوم إىل أنساه وال اليوم ذلك نسيت وما قلبي، عىل يقع إنما امِلرضاب لكأن فلعمري
ويف كالمها، وسماع رؤيتها من التمكُّن من إليه وصلت ما أكثر وهذا الدنيا. مفارقتي

أقول: ذلك

ِب��نَ��ِك��ي��ر َل��َه��ا َه��ذَا َم��ا ـ��َوْص��ِل، ال��ـ َوَم��نْ��ِع ال��نِّ��َف��ار َع��َل��ى تَ��لُ��ْم��َه��ا َال
نَ��ُف��ور؟ َغ��يْ��َر ال��َغ��َزاُل يَ��ُك��وُن أَْو بَ��ِع��ي��ٍد َغ��يْ��َر ال��ِه��َالُل يَ��ُك��وُن َه��ْل

وأقول:

َع��ل��يَّ��ا ِب��ِه َض��نَ��نْ��ِت َق��ْد َوَل��ْف��ُظ��ِك ُم��ْق��َل��تَ��يَّ��ا َوْج��َه��ِك َج��َم��اَل َم��نَ��ْع��ِت
َح��يَّ��ا ال��يَ��ْوَم تُ��َك��لَّ��ِم��ي��َن َف��َل��ْس��ِت َص��ْوًم��ا ِل��ل��رَّْح��َم��ِن نَ��ذَْرِت أََراِك
َه��ِن��يَّ��ا ِل��َع��بَّ��اٍس ذَا َه��ِن��ي��ئً��ا ِش��ْع��ًرا ِل��ل��َع��بَّ��اِس َغ��نَّ��يْ��ِت َوَق��ْد
َش��ِج��يَّ��ا َوِب��ُك��ْم َق��اِن��يً��ا، ِل��َف��ْوٍز َألَْض��َح��ى َع��بَّ��اس يَ��ْل��َق��اِك َف��َل��ْو

يف قرطبة من الرشقي بالجانب املحدثة ُدورنا من — هللا رحمه — أبي انتقل ثم
اليوم يف مغيث ببالط قرطبة من الغربي الجانب يف القديمة دورنا إىل الزاهرة ربض
يف وذلك بانتقاله، أنا وانتقلت بالخالفة، املهدي محمد املؤمنني أمري قيام من الثالث
ذلك، أوجبت ألمور بانتقالنا هي تنتقل ولم وثالثمائة، وتسعني تسع سنة اآلخرة جمادى
وامتُحنَّا دولته، أرباب وباعتداء بالنكبات املؤيد هشام املؤمنني أمري قيام بعَد ُشغلنا ثم
الناس، ت وعمَّ باعها وألقت الفتنة وأْرَزَمت واالستتار، الفادح واإلغرام والرتقيب باالعتقال
يوَم العرص بعد األحوال هذه يف ونحن — هللا رحمه — الوزير أبي تُويف أن إىل تنا وَخصَّ

وأربعمائة. اثنتني عام القعدة ذي من بقيتا لليلتني السبت
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وقد فرأيتها أهلنا، لبعض جنازة عندنا كانت أن إىل بعده الحال تلك بنا واتصلت
َوجًدا أثارت فلقد والنوادب، البواكي جملة يف النساء وسط املأتم يف قائمًة الواعية ارتفعت
عافيًا، وزمنًا ماضيًا، ودهًرا تليًدا، وُحبٍّا قديًما، عهًدا وذكرتني ساكنًا، وحرَّكت دفينًا،
وجدَّدت دثرت، قد وآثاًرا ذهبت، قد وأياًما فواني، ودهوًرا بوايل، وأخباًرا خوايل، وشهوًرا
كنت وما وجوه، من ُمصابًا ً ُمرزأ النهار ذلك يف كنت أني عىل بالبيل، وهيَّجت أحزاني،
واستجلب األسف، وتضاعف الحزن، وتأكد اللوعة، دت وتوقَّ الشجى، زاد ولكن نسيت،

منها: قطعًة، فقلت مجيبًا، فلبَّاه كامنًا منه كان ما الوجد

ال��ذََّواِرِف ِب��ال��دُُّم��وِع أَْوَل��ى َوَل��ْل��َح��يُّ ُم��َك��رٌَّم َوُه��َو َم��اَت ِل��َم��ي��ٍت يُ��بَ��كِّ��ي
ِب��آِس��ِف ُظ��ْل��ًم��ا ِل��ْل��َم��ْق��تُ��وِل ه��و وم��ا ثَ��َوى ِالْم��ِرٍئ آِس��ٍف ِم��ْن َع��َج��بً��ا َف��يَ��ا

عن فخرجُت الرببر، جند علينا وتَغلَّب منازلنا عن وأُجلينا رضبانَه الدهُر رضب ثم
ستة الواحدة الرؤية تلك بعد برصي عن وغابت وأربعمائة، أربع سنة املحرم أول قرطبة
نسائنا بعض عىل فنزلت وأربعمائة، تسع سنة شوال يف قرطبة دخلت ثم وأكثر، أعوام
محاسنها، أكثر تغري وقد فالنة. هذه يل: قيل حتى أميزها أن كدت وما هنالك، فرأيتها
الصقيل كالسيف يُرى كان الذي املاء ذلك وغاض البهجة، تلك وفنيت نَضارتها، وذهبت
فيه ويرتاد متنوًرا، نحوه يقصد البرص كان الذي النوار ذلك وذبُل الهندية، واملرآة

متحريًا. عنه وينرصف متخريًا،
اهتبالها لقلة وذلك الجميع، عن املخرب والخرب الكل، عن امُلنبئ البعض إال يبق فلم
يف ولتبذلها ظلنا، وامتداد دولتنا أيام بها ُغذيت كانت التي الصيانة وعدمها بنفسها،
رياحني النساء وإنما ذلك. قبل عنه وتُرفع تُصان كانت مما منه لها بُد ال فيما الخروج
إن قال: من قال ولذلك استُهدمت؛ بها يُهتبل لم متى وبنية نقصت، تُتعاهد لم متى
بعَضه لقي لو ما عىل لصربه جودًة؛ وأعتق أصًال، وأثبت صدًقا، أصدق الرجال حسن
وعدم الهواء واختالف والرياح والسموم الهجري مثل: التغري، أشد ت لتغريَّ النساء وجوُه
مُلتُّ أو طربًا، لُخولطُت األنس بعض يل وأنسْت وصل، أقل منها ِنْلُت لو وإني . الكنِّ

وأسالني. ني صربَّ الذي النفار هذا ولكن فرًحا،
يقع لم إذ ملوم؛ وغري َمعذور الوجهني كال يف صاحبه السلو أسباب من الوجه وهذا
يُالم تصادف فرط وال ذمام، سَلف وال امُلحافظة، يقتيض عهد وال الوفاء، يوجب تثبُّت

ونسيانه. تضييعه عىل
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لها نفًسا املحب من وصادف وأرسف فيه أفرط فإذا املحبوب، من يكون جفاء ومنها
منقطًعا؛ كبريًا أو دائًما، أو منقطًعا، يسريًا الجفاء كان وإذا ، تسىلَّ والعزة األلفة بعض
مثل يف يُحبُّ مَلن النايس يُالم وال عليه، بقاء فال ودام كثر إذا حتى عليه، وأغىض احتمل

هذا.
وال ا، حقٍّ املسالة وهو كريم، عليه يُغيض وال أحد، يحتمله ال الذي وهو الغدر، ومنها
ولوال عليه. صرب ملن الحقة الالئمة بل ًا، متصربِّ أو ناسيًا كان؛ وجه أي عىل عنه السايل يالم
استحسانه، إحاطة وال قلبه، رصَف املرءُ يكلَّف وال هو، إال إله ال ُمقلِّبها بيد القلوب أن
وال والتعنيف. املالمة يستحق أن يكاد الغدر مع سلوِّه يف امُلتصربِّ إن لقلت: ذاك لوال
يصرب فما الغدر، من السجايا والرسيِّ الحفيظة وذوي النفِس الُحرِّ عند السلُوِّ إىل أْدَعى
قطعًة، أقول ذلك ويف األنفة، ساقط الهمة، نَذْل النفس، خسيس املروءة، دنيء إال عليه

منها:

َس��ِري��ر يَ��أِْت��ي َم��ْن ِل��ُك��لِّ َوأَنْ��ِت غ��ُروٌر أَْق��َربُ��ُه َف��َل��ْس��ُت َه��َواِك
َك��ِث��ي��ر َع��َدٌد ِم��نْ��ُه��م َف��َح��ْوَل��ِك َح��ِب��ي��ٍب َع��َل��ى تَ��ْص��ِب��ِري��َن إِْن َوَم��ا
األَِم��ي��ُر َج��ْم��ِع��ِه��م َخ��ْوَف ِل��َق��اءََك تَ��َع��اَط��ى َل��َم��ا األَِم��ي��َر ُك��نْ��ِت َف��َل��ْو
ُغ��ُرور َك��ث��ُروا َوَل��ْو ِب��َه��ا يُ��ِل��مُّ َم��ْن َع��َل��ى َم��ا َك��األََم��اِن��ي َرأَيْ��تُ��ِك
نَ��ِف��ي��ر َل��ُه��م األَنَ��اُم ُح��ِش��َد َوَل��ْو ِدَف��اٌع يَ��أِْت��ي ِل��َم��ْن َع��نْ��َه��ا َوَال

اليأس، وهو تعاىل؛ هللا من ولكنه املحبوب، من وال امُلحب من ال وهو ثامن، سبب ثم
املتحابَّني عىل يدخل عارض وإما أوبة، معه يُرَجى ال بنٌَي وإما موت، إما ثالثة: وفروعه

فيغريها. املحبوُب َوثِق أجلها من التي الحب بعلة
الوجه هذا يف النايس املحب وعىل ، والتصربُّ السلو أسباب من الوجوه هذه وكل
غريُ والغدر اللوم اسم واستحقاق والذم الَغضاضة من الثالثة األقسام هذه إىل امُلنقسم
الوجوه هذه وكل كبريًا. األكباد لحرِّ وثلًجا عجيبًا، النفوس يف لعمًال لليأس وإن قليل،
فيه يمكن فيما حسن، أهلها عىل والرتبُّص واجب، فيها فالتأني وآخًرا أوًال املذكورة
يقوم فحينئذ اآلمال؛ وانحسمت األطماع، انقطعت فإذا الرتبص، لديه ويصح التأني،

العذر.
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عىل املثابر عىل ويُثنون الدِّمن، عىل الباكي فيه ون يذمُّ الشعر من فنٌّ وللشعراء
به، وافتخر الباب هذا يف هانئ بن الحسن أكثر ولقد السلو. باب يف يدخل وهذا اللذات.
القول. عىل واقتداًرا بلسانه، تحكًما أشعاره يف الرصيح بالغدر نفسه يَصف ما كثريًا وهو

منه: شعًرا، أقول هذا مثل ويف

ال��ِق��َف��اِر َم��ِط��يَّ ال��رُّبَ��ى ِريَ��اِض ِف��ي َواْرَح��ْل ال��دَّْه��َر َوبَ��اِدِر َه��ذَا َخ��لِّ
ِب��ال��ِم��ْزَم��اِر تُ��ِح��ثُّ َك��يْ��َم��ا ـ��ُع��وِد ال��ـ نَ��َغ��َم��اِت ِم��ْن ِب��ال��بَ��ِدي��ِع َواْح��ُدَه��ا
ِب��األَْوتَ��اِر ال��بَ��نَ��اِن ُوُق��وُف ِر ا ال��دَّ َع��َل��ى ال��ُوُق��وِف ِم��ْن َخ��يْ��ًرا إِنَّ
َك��ال��َم��َداِر َم��اِئ��ًال ال��طَّ��ْرِف َح��اِئ��ر َك��َص��بٍّ ال��بَ��ِدي��ُع ال��نَّ��ْرِج��ُس َوبَ��َدا
ِب��ال��بَ��َه��اِر َه��اِئ��ٌم َش��كَّ َال َوُه��َو ُم��ْس��تَ��َه��اٍم َع��اِش��ٍق َل��ْوُن َل��ْونُ��ُه

خلًقا، لنا الرَّاح برشب هللا ومعصية َطبًعا، لنا درس ما نسيان يكون أن هللا وَمعاذ
يف — قيًال؟ هللا من أصدُق ومن — تعاىل هللا قول حسبنا ولكن صفة، لنا الهمة وكساد
شهادة فهذه يَْفَعلُوَن﴾. َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر ﴿أََلْم الشعراء:
سبب وكان خطأ. الشعر مرتبة عن للشعر القائل شذوذ ولكنَّ لهم، الجبَّار العزيز هللا
َكلفتِْني عامر، أبي بن امللك عبد ر املظفَّ كرائم إحدى العامرية، حفنَى أن األبيات هذه
ا. جدٍّ رائقة والبسيط النشيد طريقة يف صنعة فيها ولها أجلُّها، وكنُت فأَجبْتُها، َصنَعتها
يف هذه توضع أن يجب بها: رسوًرا فقال األدب أهل من إخواني بعض أنشدتها ولقد

الدنيا. عجائب جملة
منها اثنان املحب، من هي ثالثة منها ثمانية: ترى كما الباب هذا فصول فجميع
وال فيه السايل يذم منها وواحد واالستبدال، امللل وهما: وجه؛ كل عىل فيهما السايل يذم
فيه النايس يذم واحد منها املحبوب، من وأربعة قدمنا، كما الحياء، وهو ، امُلتصربِّ يذم
ناسيًا كان، وجه أي عىل فيها السايل يذم ال وثالثة الدائم، الهجر وهو ، امُلتصربِّ يذم وال
وهو وجل، عز هللا ِقبَل من وهو ثامن، ووجه والغدر، والجفاء النفار وهي متصربًا، أو

معذور. هذه يف واملتصرب تزمن. آفٍة أو بنٍَي أو بموت إما اليأس
ألبرم وإني أبًدا، عيش معهما يهنئني ال طبيعتني عىل ُجِبلُت أني أخربك وعني
من النكد من بسببه أنا ما ألفقد أحيانًا نفيس من التثبُّت وأودُّ باجتماعهما، بحياتي
والظاهر، والباطن واملغيب، الحرضة فيه استوت قد ن تلوُّ يشوبه ال وفاء وهما: أجلهما،
وعزة صحبته، من عدم إىل تتطلع وال دريتُه، ا عمَّ نفيس بها تَعزف لم التي األلفة تولده
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عليه. للموت مؤثرة املعارف، تغري من عليها يرد ما ألقل ة مهتمَّ الضيم، عىل تَقرُّ ال نفس
األناة وأستعمل فأحتمل، ألجفى وإني نفسها، إىل تدعو السجيتني هاتني من واحدة فكل
ويف ت تصربَّ نفيس وَحِميت األمر أفرط فإذا أحد، يُطيقه يكاد ال الذي والتلوُّم الطويلة،

منها: قطعًة، أقول ذلك ويف فيه. ما القلب

َج��َل��ِدي َواْس��تَ��ْه��َل��َك��ا ِع��ي��َش��ِت��ي ��َص��ا َونَ��غَّ ُج��َرًع��ا األََس��ى أَذَاَق��اِن��ي َخ��لَّ��تَ��اِن ِل��ي
َواألََس��ِد ال��ذِّئْ��ِب بَ��يْ��َن يَ��نْ��ُش��ُب ��يْ��ِد َك��ال��صَّ ِج��ِب��لَّ��ِت��َه��ا نَ��ْح��َو تَ��ط��ب��ي��ن��ي ِك��ْل��تَ��اُه��َم��ا
األَبَ��ِد آِخ��َر َع��َل��يْ��ِه ُح��ْزنِ��ي َف��َزاَل ِم��َق��ٍة ذَا َف��اَرْق��ُت َف��َم��ا ِص��ْدٍق َوَف��اءُ
َوال��َوَل��ِد ِب��األَْم��َواِل ِف��ي��ِه َص��َراَم��ًة َس��اَح��تَ��َه��ا ��ي��ُم ال��ضَّ يَ��ُح��لُّ َال وَِع��زٌَّة

أحللتُه كنُت إخواني من رجًال أن منه، ليس كان وإن فيه، نحن ما يُشبه ومما
السمع كثري وكان وكنًزا، ذخًرا وأعددته وبينه، بيني املئونة وأسقطت محلَّها، نفيس من
فانقبض عنده، سعيُهم وأنجح له فحاكوا وبينه، بيني النميمة ذو فدبَّ قائل، كل من
إال يزدد فلم العاتب، ورىض الغائب، أوب مثلها يف مدة عليه فرتبَّصت أعهده، كنُت عما

وحاله. فرتكته انقباًضا؛
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جاء وقد الدنيا، ومفارقة للموت سببًا فكان اإلشفاق وعظم الطبع ورقَّ األمر تزايد وربما
منها: قطعًة، أقول ذلك ويف َشهيد. فهو فمات فعفَّ عشق من اآلثار: يف

َع��يْ��ن َق��ِري��َر بَ��ِق��ي��ُت تَ��ْم��نُ��ْن َوإِْن َش��ِه��ي��ًدا أَْه��ِل��ْك َه��ًوى أَْه��ِل��ْك َف��ِإْن
َوَم��يْ��ن ج��رٍح َع��ْن ��ْدِق ِب��ال��صِّ ثَ��َووا ِث��َق��اٌت َق��ْوٌم َل��نَ��ا َه��ذَا َرَوى

قزمان ابن الكاتب أن به، يثق عمن صاحبُنا زياد بن عمار الرسيِّ أبو ثني حدَّ ولقد
أسلم وكان العزيز، عبد بن هاشم الحاجب أخي العزيز، عبد بن أسلم بمحبة امتُحن
به، اإلملام كثريَ أسلم وكان املنية. أسباب يف وأوقعه به، ملا أضجره حتى الجمال، يف غايًة

ودنًفا. أسًفا تُويف أن إىل دائه، أصل بأنه له علم وال له، والزيارة
أعلمتني؟ هالَّ وقال: ف فتأسَّ وموته علَّته بسبب وفاته بعد أسلم فأخربُت امُلخرب: قال
وكان رضر. ذلك يف عيلَّ فما أفارقه، أكاد وما صلته يف أزيد وهللا كنُت قال: ولم؟ فقلت:
الشعر، يف بصارة وذا وافر، الفقه من حظ مع والتفنُّن، البارع األدب أهل من هذا أسلم
ِزرياب غناء طرائق يف تآليف صاحب وهو وترصفها، باألغاني معرفة وله جيد، شعر وله
الجعد أبي والد وهو وُخلًقا، َخلًقا الناس أحسن وكان ا. جدٍّ عجيب ديوان وهو وأخباره.

قرطبة. من الغربي بالجانب ساكنًا كان الذي
يكن لم ِجهتها يف بلغه ليشء عنها فعزف الرؤساء لبعض كانت جاريًة أعلم وأنا
بان وال واألسف، النُّحول فارقها وما شديًدا جزًعا لذلك فجزعت فباعها، السخط، يوجب
عنه خروجها بعد تَِعش ولم — موتها سبب ذلك وكان — سلت أن إىل الدمع عينها عن
صارت قد وهي لقيتها أنها بها أثق امرأة عنها أخربتني ولقد بالكثرية. ليست أشهًرا إال
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ست فتنفَّ لفالن؟ محبَّتك من بك الذي هذا أحسب لها: فقالت ًة، ورقَّ نُحوًال كالخيال
هذا بعد عاشت وما سبب. بال جفاني كان وإن أبًدا نسيتُه ال وهللا وقالت: الصعداء،

يسريًا. إال القول
قند، بنت بعاتكة متزوًجا وكان — هللا رحمه — أخي بكر أبي عن أخربك وأنا
وراءها مرَمى ال التي وكانت عامر، بن محمد عامر أبي املنصور أيام األعىل الثغر صاحب
وتمكُّن الصبا حدِّ يف وكانا فضائلها، يف بمثلها الدنيا تأتي وال خاللها، وكريم جمالها يف
وتعاتب تغاضب يف يزاال لم فكانا لها، َقْدَر ال التي الكلمُة منهما واحد كلَّ تُغضب سلطانه
حتى به كَلِفها شدُة وأنحلها فيه الَوجد وأضناها ُحبُّه ها شفَّ قد وكانت أعوام، ثمانية مدة
َعْرضها عىل أموالها من تَُرسُّ وال يشء، الدنيا من يُلهيها ال دنًفا، املتوسم كالخيال صارت
رحمه — أخي تُويف أن إىل لها، وسالمتُه معها، اتفاُقه فاتها إذا كثري وال بقليل وتكاثرها
ابن وهو وأربعمائة، إحدى سنة القعدة ذي شهر يف بُقرطبة الواقع الطاعون يف — هللا
إىل والذبول واملرض الدَّخيل السقم من عنها باَن منذ انفكت فما سنة، وعرشين اثنتني
عنها أخربتني ولقد عاًما. األرض تحت فيه هو أكمل الذي اليوم يف بعام بعده ماتت أن
الدنيا يف رمقي ويُمِسك صربي يُقوِّي ما بعده: تقول كانت أنها جواريها وجميع أمها
أمنُت فقد أبًدا، مضجع وامرأة ه يَُضمُّ ال أنه ني وتيقُّ ُرسوري إال وفاته بعد واحدة ساعة

به. اللحاق اليوَم آمايل وأعظم غريه، أتخوف كنت ما الذي هذا
كما فكان غريه، لها يكن لم كذلك وهي غريها، امرأة معها وال َقبَلها له يكن ولم

عنها. وريض لها هللا غفر قدَّرت،
التميمي، الحسني بن محمد بن يحيى بن محمد هللا عبد أبي صاحبنا خرب وأما
من خلق أو مثاله، عىل الُحسن ُخلق قد كأنه هللا رحمه كان فإنه الطنبي: بابن املعروف
وَفهًما وأدبًا، وتصاُونًا ًة وِعفَّ وُخلًقا، وَجماًال ُحسنًا مثًال له أشاهد لم رآه، من كل نفس
ومروءًة، وعقًال وإغضاءً وَلباقًة، وحالوًة ودماثًة وكرًما، وطهارًة وسؤدًدا ووفاءً، وِحلًما
وبليًغا الخط، حسن ُمفلًقا، وشاعًرا واللغة، والنحو والحديث للقرآن وِحْفًظا ودرايًة ودينًا
بن الرحمن عبد القاسم أبي غلمان من وكان والجدل، الكالم من صالح حظ مع ُمَفنِّنًا،
السن، يف عاًما عرش اثنا أبيه وبني بينه وكان الشأن. هذا يف أستاذي األزدي يزيد أبي
إال بيننا املاء يجري ال وخدنني نفرتق، ال أليفني وكنا األسنان، يف متقاربني وهو أنا وكنت
يف منازَلنا الرببر ُجند انتهاب ووقع َعزاليها، وأرخت ِجرانَها، الفتنة ألقت أن إىل صفاءً،
الرشقي الجانب يف هللا عبد أبي مسكن وكان — فيها ونزولهم بقرطبة الغربي الجانب
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فكنا املريَّة، مدينة وُسكنى ُقرطبة عن الخروج إىل األمور بي وتقلبت — ُمغيث ببالط
األبيات: هذه َدْرجها يف رسالٌة به خاطبني ما وآخُر كثريًا، والنثر النظم نتهادى

َرثِ��ي��ِث َغ��يْ��َر َل��َديَّ َج��ِدي��ًدا ـ��ِس��ي ـْ يُ��م�� َه��ْل َك ُودِّ َح��بْ��ِل َع��ْن ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت
ُم��ِغ��ي��ِث بَ��َالِط ِف��ي َوأُنَ��اِج��ي��َك يَ��ْوًم��ا ُم��َح��يَّ��اَك أََرى َوأَراِن��ي
َك��ال��ُم��ْس��تَ��ِغ��ي��ِث ال��بَ��َالُط أَتَ��اَك ُق ��ْو ال��شَّ يُ��نْ��ِه��ُض��َه��ا يَ��اَر ال��دِّ أَنَّ َف��َل��ْو
ال��َح��ِث��ي��ِث َس��يْ��َر إَِل��يْ��َك َق��ْل��ِب��ي َس��اَر َس��يْ��ًرا تَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع ال��ُق��لُ��وَب أَنَّ َوَل��ْو
َح��ِدي��ث ِم��ْن ِذْك��ِرُك��م َغ��يْ��َر ِل��ي َل��يْ��َس ُم��ِح��بٌّ َف��ِإنِّ��ي ِل��ي ِش��ئْ��َت َك��َم��ا ُك��ْن
نَ��ِك��ي��ث َغ��يْ��ُر ال��ُف��َؤاِد َص��ِم��ي��ِم ِف��ي َع��ْه��ٌد تَ��نَ��اَس��يْ��َت َوإِْن ِع��نْ��ِدي َل��َك

املؤمنني، أمري الظافر سليمان وُقتل مروان بني دولُة انقطعت أن إىل ذلك عىل فُكنَّا
وتغلَّب بالخالفة، بالنارص، املسمى الحسني، حمود بن عيل وبُويع الطالبية، دولة وظهرت
األندلس. أقطار يف والثوار املتغلبني بجيوش إياها قتاله يف واستمر وتملَّكها، قرطبة عىل
الباغني من وجل عز هللا يتق لم من إليه نقل إذ املريَّة؛ صاحُب خرياُن نكبني ذلك إثر ويف
القيام يف نسَعى أنَّا صاحبي إسحاق بن محمد وعن عني — منهم هللا انتقم وقد —
نا فِرصْ التَّغريب، جهة عىل أخرجنا ثم أشهًرا نفسه عند فاعتقلنا األموية، الدولة بدعوة
بان املعروف التجيبي، ُهذيل بن هللا عبد القاسم أبو صاحبه وَلِقيَنا القرص، حصن إىل
الناس أجل وعند وجريان، أهل خري وبني إقامة، دار خري يف شهوًرا عنده فأقمنا املقفل،

سيادًة. هم وأتمَّ معروًفا، وأكملهم همة،
بن الرحمن عبد املرتىض املؤمنني أمري ظهور عند بَلنسية قاصدين البحر ركبنا ثم
الَعنربي موهب بن محمد بن الرحمن عبد شاكر أبا ببلنسية فوجدت بها، وساكنَّاه محمد،
ذلك بعد أخربني ثم هللا، رحمه بموته وأخربني الطنبي بن هللا عبد أبا إيلَّ فنعى صديقنا،
أبا أن محرز، بن أحمد عمرو وأبو امُلرادي محمد بن يونس الوليد أبو القايض بُمديدة
املصعب والد وكان — حدَّثهما الَفريض، بابن املعروف األزدي، هللا عبد بن امُلصعب بكر
أيام وأليًفا وأًخا صديًقا لنا امُلصعب وكان املهدي، املؤمنني أمري أيام بلنسية قاَيض هذا
سألت املصعب: لنا قال قاال: — بقرطبة املحدثني شيوخ وسائر والده عىل الحديث طلبنا
فلم بالضنى، وجهه محاسن وخفيت نَحل قد وهو علَّته سبب عن الطنبي بن هللا عبد أبا
وَقُرب النفس، يُطريه أن يكاد وصار السالفة، صفاتها عن املخرب جوهرها عنٌي إال يبَق
يف كنت أني أخربك نعم، يل: فقال ُمنفردان، ونحن وجهه، عىل باٍد َجى والشَّ االنحناء، من
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عليها واردة والجيوش قرطبة، حمود بن عيلِّ دخول حني يف الشماس بقديد داري باب
رأيته، حتى قائمة صورة للُحسن أن أُقدِّر لم فتًى جملتهم يف فرأيُت تتسارب، الجهات يف
جهة سكان من فالن، بن فالن هذا يل: فقيل عنه فسألُت لُبي، به وهام عقيل، عيل فغلب
أبا يا ولعمري، ذلك. بعد رؤيته من فيئست املأخذ، بعيدة ُقرطبة عن قاصية ناحية كذا.

َرْميس. يُورَدني أو ُحبُّه فارَقني ال بكر،
ألنه اسمه؛ عن أرضبت لكني رأيته وقد وأدريه، الفتى ذلك أعرف وأنا كذلك، فكان

الجميع. عن هللا عفا وجل. عز هللا عند كالهما والتقى مات قد
الطريقة فارق وال قط، ولٌه له يُكن لم ممن نُزَله، هللا أكرم هللا، عبد أبا أن عىل هذا
وال وُمُروءته، بدينه يحل عنه منهيٍّا أتى وال ُمنكًرا، قارف وال قط، َحراًما وطئ وال املثىل،
بن القاسم خالفة يف ُقرطبة أنا دخلت ثم مثله. طبقتنا يف كان وما عليه، جفا من قارض
عبد أخي التميمي يحيى بن القاسم عمرو أبي َقصد عىل شيئًا أقدِّم فلم املأمون، ود َحمُّ
مني، عنه بالتعزية أوىل كان وما أخيه، عن وعزَّيتُه حاله عن فسألته — هللا رحمه — هللا
الذي السبب يف بالنَّهب ذهب قد منه عندي الذي كان إذ ورسائله؛ أشعاره عن سألتُه ثم
ولم املنيَّة بحضور وأيقن وفاته َقُربت ملا أنه عنه فأخربني الحكاية، هذه صدر يف ذكرتُه
ثم كلها فقطَّعها بها، أنا خاطبتُه كنُت التي وبُكتبي شعره بجميع دعا املوت، يف يشك
أدري وأنا أقطعها إني فقال: تبقى، دعها أخي، يا له: فقلت عمرو: أبو قال بدفنها. أمر
تكون إليه لدفعتُها حاًرضا بعيني محمد أبو كان لو ولكن كثريًا، أدبًا فيها أقطع أني
وكانت ميت. أم هو أحيُّ وال أضمرته، البالد أي أعلم ال ولكني ملودتي، تذكرة عنده
قصيدة، له َمراثيَّ فمن أمري. إليه آَل ما إىل وال مستقري يعلم ولم به اتَّصلْت نكبتي

منها:

يَ��ْس��تَ��ِت��ر َال بَ��ْع��َدَك َف��َوْج��ِدي ال��لُّ��ُح��وِد بُ��ُط��وُن َس��تَ��َرتْ��َك َل��ِئ��ْن
َوَم��ر ك��ُروُر ِف��ي��نَ��ا َولِ��ل��دَّْه��ِر ال��َم��ُش��وِق َق��ْص��َد ِديَ��اَرَك َق��َص��ْدُت
ال��ِع��بَ��ر َع��َل��يْ��َك َع��يْ��ِن��ي َف��أَْس��َك��بْ��ُت َخ��َالءً َق��َف��ًرا ِم��نْ��َك َف��أَْل��َف��يْ��تُ��َه��ا

هللا لعبد أخ ببغداد معنا كان قال: — هللا رحمه — الَهمذاني القاسم أبو وحدثني
أخيه من أعلم وكان بقرطبة، الُفتيا مداُر عليه الذي الفقيه، دحون بن أحمد بن يحيى بن
زقاق يف ُقطنة بدرب يوًما اجتاز وأنه مثله، ببغداد أصحابنا يف كان ما مقداًرا، وأجل
إنَّ هذا، يا له: فقالت الوجه، مكشوفة واقفًة جاريًة أقصاه يف فرأى فيه فدخل ينفذ، ال
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وخيش أمرها، عليه فتزايد إلينا وانرصف قال: بها، فهام إليها فنظر قال: ينفذ، ال الدرب
الصالحني. من ذكر فيما وكان هللا، رحمه عشًقا بها فمات البرصة إىل فخرج الفتنة

حكاية

َوْجًدا بها يَِجد كان جاريًة باع أندلسيٍّا رجًال أن الربابر، ملوك بعض عن أسمعها أزل لم
ذلك تتبعها نفسه أن بائُعها يظن ولم البلد، ذلك أهل من رجل من أصابته، لفاقٍة شديًدا
منه ابتاعها الذي إىل فأتى تخرج، األندليس نفس كادت امُلشرتي عند حصلت فلما التتبَُّع،
منهم يُسعف فلم البلد بأهل عليه ل فتحمَّ عليه، فأبى نفسه، ويف أجمع ماله يف وحكَّمه
فأمر فسمعه، وصاح، له فتعرض امللك، إىل يتصدَّى أن ورأى يذهب، أن عقله فكاد أحد،
أخربه يديه بني َمثُل فلما إليه، فوصل عالية ُمِرشفة له علِّيَّة يف قاعد وامللك بإدخاله،
فقال فحَرض، املبتاع الرجل بإحضار فأمر امللُك له فرقَّ إليه، ع وترضَّ واسرتحمه بقصته
لها ُحبٍّا أشد أنا وقال: امُلبتاع فأبى إليك، شفيُعه وأنا تراه، كما وهو غريب، رجل هذا له:
امللك له فعرض حالته. من أسوأ يف وأنا غًدا بك أستغيث أن إليه رصفتُها إن وأخىش منه،
منه يََرْوا ولم املجلس طال فلما لها، بمحبته واعتذر ولجَّ فأبى أموالهم، من حواليه َوَمن
جهدُت وقد ترى، مما أكثر بيدي مالك هذا، يا لألندليس: قال اإلسعاف إىل ُجنوًحا البتة
مما ا رشٍّ نفسه عىل يخىش وأنه منك، أحب فيها بأنه يعتذر تراه وهو َسعي، بأبلغ لك
ها وهل له: قال حيلة؟ بيدك يل فما األندليس: فقال عليك، هللا قىض ملا فاصرب فيه، أنت

أكثر. لك أستطيع ما والبذل، الرغبة غري هنا
األرض، إىل العلية أعىل من وانصب ورجليه يديه جمع منها األندليس يَئِس فلما
كبريَ الوقوع ذلك يف يتأذَّ لم أنه فُقيض أسفل، من الغلمان فابتدر ورصخ، امللك فارتاع
الحياة إىل يل سبيل ال امللك، أيها فقال: بهذا؟ أردت ماذا فقال: امللك، إىل به فُصعد أذى،
يف الُحكم وجه ظهر قد أكرب، هللا امللك: فقال فُمِنع، ثانيًة، نفسه يرمي أن همَّ ثم بعدها.
وتخاف منه، لها أودُّ أنك ذكرَت إنك هذا، يا فقال: املشرتي إىل التفت ثم املسألة. هذه
وقذف محبته عنوان أبدى هذا صاحبك فإن قال: نعم، فقال: حاله، مثل يف تصري أن
هذه أعىل من وتراَم حبك ح فصحِّ ُقم فأنت وقاه، وجل عز هللا أن لوال املوت يريد بنفسه
يف هي إذ بالجارية؛ أوىل كنت عشَت وإن فبأجلك، متَّ فإن صاحبك، فعل كما القصبة

إليه. ودفعتُها رغًما منك الجارية نَزعُت أبيت وإن عنك، صاحبك ويميض يدك،
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الَقهَقرى، رجع تحته الهوي إىل ونظر الباب من قرب فلما أترامى. قال: ثم فتمنَّع
بنا، تتالعب ال امللك: له قال يقدم لم فلما نَكل، ثم فهمَّ قلت. ما وهللا هو امللك: له فقال
طابت قد امللك، أيها قال: العزيمة رأى فلما األرض. إىل به وارموا بيديه خذوا غلمان، يا
وانرصفا. بائعها، إىل ودفعها منه فاشرتاها خريًا. هللا جزاك له: فقال بالجارية، نفيس
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عقولهم، ويعصون أنفسهم يُطيعون الناس من وكثري تعاىل: هللا رحمه — املصنف قال
األلباب يف ورتَّبه عليه تعاىل هللا حضَّ ما ويتجنَّبون أديانهم، ويرفضون أهواءهم، ويَتبعون
إبليس ويوافقون ربهم، هللا ويخالفون الهوى، املعايصوُمقارعة وترك ة الِعفَّ من السليمة
وجل عز هللا أن علمنا وقد حبهم. يف املعصية فيواقعون امُلْعِطبَة، الشهوة من يُحبه فيما
حسن، عىل إال تُحضُّ وال بخري، إال تُشري ال إحداهما متضادتني: طبيعتني اإلنسان يف ركَّب

العدل. وقائده العقل، وهي ، مريضٍّ أمر كل إال فيها ر يُتَصوَّ وال
النفس، وهي الردى، إىل إال تقود وال الشهوات، إىل إال تشري ال لها، ضدٌّ والثانية:
العقل عن بالقلب وكنى وءِ﴾، ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ يقول: تعاىل وهللا الشهوة، وقائدها
تعاىل: وقال َشِهيٌد﴾، َوُهَو ْمَع السَّ أَْلَقى أَْو َقْلٌب َلُه َكاَن ِلَمن َلِذْكَرٰى ٰذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ فقال:

األلباب. أويل وخاطب ُقلُوِبُكْم﴾. ِيف َوَزيَّنَُه اْإلِيَماَن إَِليُْكُم ﴿َحبََّب
بهما، ال الفعَّ الجسد ُقوى من ُقوتان وهما اإلنسان، يف ُقطبان الطبيعتان فهاتان
كل ففي الُعلويني. الرفيعني العجيبني الجوهرين هذين ُشعاعات َمطارح من ومطرحان
أسماؤه، تقدَّست الصمد، الواحد تقدير يف لهما ُمقابلته قدر عىل حظُّه منهما جسد
ارتدع النفَس العقُل غلب فإذا دأبًا، ويتنازعان أبًدا يتقابالن فهما وهيَّأه، َخَلقه حني
النفُس غلبت وإذا العدل، واتبع هللا بنور واستضاء امَلدخولة عوارضه وقَمع اإلنسان،
وتردَّى االلتباس، وَعُظم والقبيح، الحسن بني الفرُق يصحَّ ولم البصرية، عميت العقَل
الثواب وصحَّ االكتمال، ووجب والنهي، األمر َحُسن وبهذا الَهلكة، وَمهواة الرَّدى هوة يف
بينهما، ما ل وُموصِّ الطبيعتني، هاتني بني واصل والروح الجزاء. واستحق والعقاب،
وصحة الرياضة، بُطول إال ملعدوم الطاعة حدِّ عند الوقوف وإن بهما. االلتقاء وحامل
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والجلوس جملة، الناس وُمداخلة للِفتَن التعرض اجتناب ذلك ومع التمييز، ونفاذ املعرفة،
يف له أرب ال َحصوًرا الرجل يكون أو املضمونة، السالمة تقع أن وبالحريِّ البيوت، يف
فقد َوذبْذبه وَقبْقبه َلْقلقه رشَّ ُوقي من وَوَرد: قديًما، عليهن تُعينه له جارحة وال النساء،

الفرج. والذبذب: البطن، والقبقب: اللسان، واللقلق: بحذافريها. الدنيا َرشَّ ُوقي
أنه — الجذامي ِزنباع بن َروح ولد من هو — الكاتب حفص أبو أخربني ولقد
الحديث هذا عن ُسئل وقد املشاهري الرواية أهل من الفقه باسم امُلتَّسمني بعض سمع

البطيخ. القبقب: فقال:
عن دليم، أبي بن ومحمد َمرسة بن وهب حدثنا أحمد، بن محمد بن أحمد وحدثنا
عطاء عن أسلم، بن زيد عن أنس، بن مالك عن يحيى، بن يحيى عن وضاح، بن محمد
الجنة، دخل اثنتني رشَّ هللا وقاه َمن طويل: حديث يف قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن يسار، بن

ِرْجليه. بني وما ِلْحييه بني ما فقال: ذلك عن فُسئل
النساء، دون الرِّجال يف الشهوات قمع يف الوفاء يقول: ممن كثريًا ألسمع وإني
هذين إىل الجنوح يف والنساء الرجال عنه: أحول ال قوًال يل وإنَّ ذلك، من العجب فأُطيُل
مانع من ثَمَّ يكن ولم ذلك وطال بالُحبِّ جميلة امرأة له عرضت رجل وما سواء، الشيئني
وما الطمع، وتَغوَّله الحرص، واستفزَّه املعايص، واستهوتْه الشيطان، رشك يف وقع إال
عنه محيد ال نافذًا وحكًما َمقضيٍّا، حتًما وأمكنتْه، إال الحالة هذه بمثل رجل دعاها امرأة

البتة.
وذو واملعرفة، والكالم الفقه يف التَّمام أهل من إخواني من صدق ثقٌة أخربني ولقد
فنفرْت، لها فعرضُت قال: بارع، جمال ذات أديبًة نبيلًة جاريًة أحب أنه دينه، يف صالبة
حملني أن إىل البتة، تُطيع ال وهي يزيد وحبُّها يطول األمر يزل فلم فأبْت، عرضُت ثم
هللا إىل أتوب أن مرادي منها نلُت متى أني نذرُت أن عىل بَى الصِّ َعَمى مع لها حبي فرط
أبا له: فقلت ونفار، شماس بعد أذعنت حتى والليايل األيام َمرَّت فما قال: صادقًة، توبًة

فضحكُت. وهللا، إي فقال: بعهدك؟ وفيَت فالن،
تجاوز التي الرببر بالد يف أن من أسماعنا يف يتداول يزل لم ما الَفعلة بهذه وذكرُت
من يُمنع فال هللا، إىل يتوب أْن أراد ممن وطره قىض إذا أنه عىل الفاسق يتعهد أندلسنا

التوبة؟ مسلًما رجًال أتحرم له: ويقولون بكلمة له تعرَّض من عىل ويُنكرون ذلك،
وال بباٍل، يل قطُّ َخَطر ما مبلًغا بلَّغتني لقد وهللا وتقول: تبكي بها ولعهدي قال:

أحًدا. إليه أجيب أن قدَّرُت
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غري أظن أن باهلل وأعوذ موجوًدا، والنساء الرجال يف الصالح يكون أن أبعد ولست
بعيًدا. غلًطا — الصالح أعني — الكلمة هذه معنى يف يَغلطون الناس رأيت وإني هذا،
انضبطت، ضبطت إذا التي هي النساء من الصالحة أن تفسريها حقيقة يف والصحيح
حيل وإذا تَنضبط، لم ُضبطت إذا التي هي والفاسدة أمسكت، الذرائع عنها ُقطعت وإذا
الحيل، من برضوب إليها تتوصل أن يف تحيَّلت الفواحش ل تَُسهِّ التي األسباب وبني بينها
لألهواء، الجالبة املناظر إىل يتعّرض وال الفسوق، أهل يُداخل ال من الرجال من والصالح
وينُرش النقص، أهل يعارش من والفاسق الرتكيب، البديعة الصور إىل طرفه يرفع وال
املهلكات، الخلوات ويحب املؤذية، للمشاهد ويتصدى الصنعة، البديعة الوجوه إىل برصه
بأن إال جاورها من تحرق ال الرماد يف الكامنة كالنار والنساء الرجال من والصالحاِن

يشء. كل تحرق املشتعلة كالنار والفاسقاِن تَُحرَّك،
االلتذاذ املسلم عىل حُرم ولهذا وتلفا؛ هلكا فقد متعرض ورجل مهملة امرأة وأما
رسول قال وقد عليك، واألخرى لك األوىل النظرة جعلت وقد أجنبية، امرأة نغمة بسماع
ورد فيما وإن أفطر. فقد عظامها َحجم يرى حتى صائم وهو امرأة تأمل من ملسو هيلع هللا ىلص: هللا
الهوى أعني — الكلمة هذه إيقاع ويف مقنًعا، لشيئًا التنزيل بنصِّ الهوى عن النهي من
هذه إىل وهويِّها النفوس ميل عىل دليل وذلك العرب، عند واشتقاقها معاٍن، عىل اسًما —

لها. ُمحارب لنفسه، ُمقارع عنها املتمسك وإن املقامات،
رجًال أن تحسُّ مكان يف امرأة قط رأيت ما أني وهو عيانًا، تراه لك أصفه ويشء
زائد بكالم وأتت بمعزل، عنها كانت فاضلًة حركًة وأحدثت إال ها حسَّ يسمع أو يراها
لفظها ملخارج م التهمُّ ورأيت ذلك، قبل وحركتها لكالمها مخالفنِي ُغنية، يف عنه كانت
بالنساء. أحسوا إذا كذلك والرجال به، خفاء ال عليها ظاهًرا فيها الئًحا تقلُّبها وهيئة
الرجل واجتياز بالرجل، املرأة ُخطور عند املزح وإيقاع امليش وترتيب الزينة إظهار وأما
وا يَُغضُّ لِّْلُمْؤِمِننَي ﴿ُقل يقول: وجل عز وهللا مكان، كل يف الشمس من أشهر فهذا باملرأة؛
ِبأَْرُجِلِهنَّ بَْن يَْرضِ ﴿َوَال أسماؤه: تقدَّست — وقال ُفُروَجُهْم﴾، َويَْحَفُظوا أَبَْصاِرِهْم ِمْن
إليصال السعي يف إغماضهن برقة وجل عز هللا علم فلوال .﴾ ِزينَِتِهنَّ ِمن يُْخِفنَي َما ِليُْعَلَم
هذا عن هللا كشف ملا الهوى، الستجالب التحيل يف كيدهن ولُطف القلوب، إىل ُحبهن

دونه؟ بما فكيف التعرض حد وهذا مرمى، وراءه ليس الذي الغامض البعيد املعنى
أني ذلك وأصل عظيم، أمر عىل هذا يف والنساء الرجال معتقد رسِّ من اطلعت ولقد

يفَّ. ُركِّبت شديدة َغرية مع الشأن، هذا يف ظنٍّا بأحد قط أحسن لم
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رفاعة، بن عيل بن محمد ثنا أحمد، ثنا أحمد، بن محمد بن أحمد عمرو أبو ثنا وحدَّ
هللا رسول أن شيوخه، عن سالم بن القاسم عبيد أبو حدثنا العزيز، عبد بن عيل ثنا حدَّ
قد وكن أرسارهن، عن كاشًفا أخبارهن، عن باحثًا أزل فلم اإليمان. من الَغرْية قال: ملسو هيلع هللا ىلص
عوارت عىل ُمنبًِّها أكون أن ولوال أمورهن. غوامض عىل يُْطِلعنني فكنَّ بكتمان، منِّي أنسن

األلباب. تُذهل عجائب فيه ومكرهن الرسِّ يف تنبههن من ألوردُت منها باهلل يُستعاذ
الساحة، بريء أني — عليًما به وكفى هللا— يعلم هذا ومع وأتقنه، هذا ألعرف وإني
حللت ما أني األقسام أجلَّ باهلل أقسم وإني الحجزة، نقي البرشة، صحيح األديم، سليم
وهللا هذا، يومي إىل عقلُت مذ الزنا بكبرية ربي يحاسبني وال قط، حرام فرج عىل ِمئزري

بقي. فيما واملستعصم مىض، فيما واملشكور ذلك، عىل املحمود
— املعافري جحاف بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد أبو القايض حدثنا
بن بكر بمرص القايض عن الطليطيل، إبراهيم ابن محمد عن — رأيتُه قاٍض ألفضل وإنه
قوًال؛ فيه املتقدمني لبعض أن َفَحدِّْث﴾، َربَِّك ِبنِْعَمِة ا ﴿َوأَمَّ وجل: عز هللا قول يف العالء،
التي ربه طاعة من عليه به تعاىل هللا أنعم بما نفسه عن مخربًا يكون املسلم أن وهو
السبب وكان واتباعه. اجتنابه املسلمني عىل املفرتض يف سيما وال النعم، أعظم من هي
َمقصوًرا الُفتوة َغرارة وتمكُِّن الحداثة ة وِرشَّ الصبا نار ج تأجُّ وقَت كنت أني ذكرته فيما
بن الحسني عيل أبا َصحبُت وعقلت نفيس ملكُت فلما ورقائب، ُرقباء بني عيلَّ محظًَّرا
— وأستاذي شيخنا األزدي يزيد أبي بن الرحمن عبد القاسم أبي مجلس يف الفايس عيل
والنسك الصالح يف تقدَّم ممن عامًلا عامًال عاقًال املذكور عيل أبو وكان — عنه هللا ريض
امرأة له تكن لم ألنه حصوًرا كان وأحسبه لآلخرة، واالجتهاد الدنيا يف الزهد يف الصحيح
موقع وعلمُت كثريًا، به هللا فنفعني وورًعا، ودينًا وعمًال ِعلًما ُجملة مثله رأيت وما قط،

الحج. طريق يف — هللا رحمه — عيل أبو ومات املعايص. وقبح اإلساءة
مشهورة معاريف بعض من امرأة عند األزمان بعض يف ليلة املبيت ضمني ولقد
معي ضمتها قد الالتي من قراباتها بعض من جارية ومعها والحزم، والخري بالصالح
قد ووجدتُها أعرصت، حني تركتها وكنت كثريًة، أعواًما عنها غبت ثم الصبا، يف النشأة
فرتددت املالحة ينابيع عليها رت وتفجَّ وانساب، ففاض الشباب ماءُ وجهها عىل جرى
خدَّيها يف وانبعث دت، وتوقَّ فأرشقت الُحسن نجوم وجهها سماء يف وطلعْت وتحريت،

أقول: كما فأتت واعتمت، ت فتمَّ الجمال أزاهري
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تَ��ْق��ِدي��ر ُك��لِّ َع��ْن َم��َالَح��تُ��َه��ا َج��لَّ��ْت نُ��وٍر ِم��ْن ال��رَّْح��َم��ُن َص��اَغ��َه��ا َخ��ِري��َدٌة
��وِر ال��صُّ ِف��ي ال��نَّ��ْف��ِخ َويَ��ْوَم ال��ِح��َس��اِب يَ��ْوَم ُص��وَرتِ��َه��ا ُح��ْس��ِن ِف��ي َع��َم��ِل��ي َج��اءَِن��ي َل��ْو
ال��ُح��وِر ال��ُخ��رَِّد َوُق��ْرِب ِب��ال��َج��نَّ��تَ��يْ��ِن ُك��لِّ��ِه��م ال��ل��ه ِع��بَ��اِد أَْح��َظ��ى َل��ُك��نْ��ُت

َطبَّق وقد الوصاف، تُعجز صورة منها ظهرت وقد صباحة، بيت أهل من وكانت
العادة جاري عىل عنِّي تحجب ولم متوالية، ليال ثالث عندها فبتُّ قرطبة، شبابها وصُف
منيسُّ ويعاوده الهوى، َمرفوض إليه ويثوب يصبو أن قلبي كاد لقد فلعمري الرتبية. يف
االستحسان. يزدهيه أن لُبي عىل خوًفا الدار تلك دخول من ذلك بعد امتنعُت ولقد الغزل.
مأمون غري الشيطان ولكن إليهن، األطماُع تتعدَّى ال ممن أهلها وجميع هي كانت ولقد

أقول: ذلك ويف الغوائل،

ِل��ْل��ِم��َح��ن ال��تَّ��َع��رَُّض َودَِع ال��َه��َوى ال��نَّ��ْف��َس تُ��تْ��ِب��ِع َال
ِل��ْل��ِف��تَ��ن بَ��اٌب َوال��َع��يْ��ُن يَ��ُم��ْت َل��ْم َح��يٌّ إِبْ��ِل��ي��ُس

وأقول:

َغ��يٍّ��ا يَ��ِزي��ُدَك َظ��نٌّ َه��ذَا ِل��َي: َوَق��اِئ��ٌل
َح��يٍّ��ا؟ إِبْ��ِل��ي��ُس أََل��يْ��َس َل��ْوِم��ي َع��نْ��َك دَْع َف��ُق��ْل��ُت:

هللا ُرسِل إييش بن وداود يعقوب بن يوسف قصة من علينا تعاىل هللا أورد وما
فإذا ضعيفة، مدخولة ِبنيتنا وأن ِعصمته، إىل وفاَقتنا نُقصاننا ليُعلِّمنا إال السالم عليهم
ورسالة، نبوة بيت أهل ومن ُرُسٍل أنبياء أبناء رسوالن نبيَّان وهما عليهما هللا صىل كانا
يُجعل ال بالعصمِة، مؤيدين بالكالءة، محفوفني الوالية، يف مغموسني الحفظ، يف متكررين
وجلَّ عزَّ هللا نَصَّ حيث وبلغا طريق، نحوهما لوسواسه ُفتح وال سبيل، عليهما للشيطان
الخطيئة بُتعمد ال األصيلة، والِخلقة ، البرشيِّ والطبع املوكلة، بالجبلة املنزَّل قرآنه يف علينا
استحسان لكنه ، وجلَّ عزَّ هللا طاعة خالف ما كل من ُمربَّءون النبيُّون إذ إليها؛ القصد وال
بحول إال َضبَطها ويتعاطى ِبمْلكها نفسه يَصف الذي ذا فمن للصور، النفس يف طبيعي
النساء، يف املنافسة سبب عىل آدم ابني أحد فدُم األرض يف ُسفك دم وأول وُقوته؟ هللا
تقول، العرب من امرأة وهذه والنساء. الرجال أنفاس بني باِعُدوا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول
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وُطول الوساد ُقرب فقالت: هند؟ يا ببطنك ما ُسئلت: حني لها، قرابة ذي من حبلت وقد
منه: شعًرا، أقول ذلك ويف السواد.

ال��ِم��َح��ن ِع��نْ��َد َغ��يْ��َرُه يُ��ْرِض��ي َل��يْ��َس ِل��َم��ا ال��نَّ��ْف��َس َع��رََّض َم��ْن تَ��لُ��ْم َال
َدَخ��ن َق��اَم��ْت َق��رَّبْ��تَ��ُه َوَم��تَ��ى َل��َه��ٍب ِم��ْن َع��ْرَف��ًج��ا تُ��ق��رِّْب َال
َوال��زََّم��ن َج��ِم��ي��ًع��ا ال��نَّ��اُس َف��َس��َد أََح��ٍد ِف��ي ِث��َق��ًة تُ��ْص��رِّْف َال
َل��ُه��ن َش��كٍّ ِب��َال ال��َف��ْح��ُل ُخ��ِل��َق َك��َم��ا ِل��ْل��َف��ْح��ِل ال��نِّ��ْس��َواُن ُخ��ِل��َق
ال��ظِّ��نَ��ن تَ��نْ��ِف��ي أََح��ٍد َع��ْن تَ��ُك��ْن َال َش��ْك��َل��ُه ��ى يَ��تَ��َش��هَّ َش��ْك��ٍل ُك��لُّ
ال��َح��َس��ْن ال��طَّ��ْوَع أَْظ��َه��َر َق��ِب��ي��ٍح َع��ْن ُص��نْ��تَ��ُه إِْن َم��ْن ��اِل��ِح ال��صَّ ِص��َف��ُة
ال��رََّس��ْن َخ��ْل��ِع ِف��ي ال��ِح��ي��َل��َة أَْع��َم��َل ��ْف��تَ��ُه ثَ��قَّ إذَا َم��ْن َوِس��َواُه

فوجده إخوانه بعُض فاجتاز له، بهًوى أُولع قد الصيانة أهل من فتًى ألعلم وإني
بعده، املسري بامتثال منزله إىل فأجابه منزله، إىل فاستجلبه يُحب، كان َمن مع قاعًدا
ذلك بعد كان فلما يأته، فلم الرتبُّص عليه طال حتى وانتظره منزله إىل داعيه فمىض
أنا فقلت وورَّى، فاعتذر موعده، إخالفه عىل َلومه وأطال عليه فعدَّد داعيه به اجتمع
َموِْعَدَك أَْخَلْفنَا ﴿َما يقول: إذ وجل عز هللا كتاب من صحيًحا ُعذره أكشف أنا دعاه: للذي
ذلك يف أقول أن وُكلِّفت حَرض. َمن فضِحك اْلَقْوِم﴾، ِزينَِة ن مِّ أَْوَزاًرا ْلنَا ُحمِّ َوٰلَِكنَّا ِبَمْلِكنَا

فقلت: شيئًا،

ُج��بَ��اِر َغ��يْ��ُر ال��ُح��بِّ َج��ْرَح َوَل��ِك��نَّ تَ��لُ��م َف��َال َج��بَّ��اٍر َج��ْرُح ِل��ي َوَج��ْرُح��َك
بَ��َه��اِر َرْوُض ��تْ��ُه َح��فَّ َك��نَ��يْ��َل��ْوَف��ٍر بَ��يَ��اِض��ِه َوْس��َط ال��ِخ��ي��َالُن َص��اَرت َوَق��ْد
َزاِري! ال��َم��َق��اَل��ِة َم��ْح��لُ��وِل َم��َق��اَل��َة ِب��ُح��بِّ��ِه َوْج��ًدا ِم��تُّ َم��ْن ِل��ي َق��اَل َوَك��ْم
َوأَُداِري تَ��اَرًة َع��َل��يْ��ِه أُِل��حُّ َم��َط��اِل��ٌب إَِل��يْ��ِه ِم��نِّ��ي َك��ثُ��َرْت َوَق��ْد
َس��اِري؟ ُض��لُ��وِع��َك ِف��ي َش��ْوًق��ا َويُ��ذِْه��ُب ُغ��لَّ��ًة يُ��ب��رُِّد َم��ا ال��تَّ��َداِن��ي ِف��ي أََم��ا
ِل��َج��ار األَنَ��اِم ِف��ي َج��اٍر َع��َداَوُة تَ��ُك��ْن َل��ْم ذَِل��َك َك��اَن َل��ْو َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
بَ��َوار َس��يْ��ُل ِل��ْل��َم��ْوِت َوبَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا ال��َوَغ��ى َل��َدى ال��َع��ْس��َك��َراِن يَ��تَ��َراءَى َوَق��ْد
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من كلنا، نعرفه كنَّا أصحابنا من برجل ًحا ُمرصِّ بل ُمعرًِّضا قلتُهما كلمتان ويل
املتصوفني مذاهب وسلوك اك النُّسَّ آثار واقتفاء الليل وقيام والورع والعناية الطلب أهل
مكَّن حتى الزمُن يمِض فلم بحرضته، املزاح نتجنَّب كنَّا وقد مجتهًدا، باحثًا القدماء
الغرور، له ل فسوَّ ِخطامه من إبليس وملك النساك، لباس بعد وفتك نفسه، من الشيطان
يف فَخبَّ شماس، بعد ناصيته وأعطاه إباء، بعد َرَسنه وأجرَّه والثبور، الويل له وزيَّن
أطلُت ولقد الورضة. القبيحة املعايص بعض يف ذكرته ما بعد واشتهر وأوضع، طاعته
ضمريه ذلك أفسد أن إىل استتار، بعد باملعصية أعلن إذ َعذله؛ يف وتشدَّدت مالمه،
بالكالم يساعده أصحابنا بعض وكان السوء. دوائر بي وتربص يل، نيَّتُه وخبثْت عيلَّ،
البادي فعلمها رسيرته، هللا أظهر أن إىل عداوتي، له ويُظهر به فيأنس إليه، استجراًرا
للفضالء، وُمنتابًا للعلماء، مقصًدا كان أن بعد كلِّهم الناس عيون من وسقط والحارض،
من بنا ما سلبنا وال كفايته، يف وسرتنا البالء، من هللا أعاذنا جملًة. إخوانه عند وَرذَل
العصمة وأن به، يَحل الخذالَن أن يعلم ولم باالستقامة بدأ ملن سوءتاه فيا نعمته.
وألقت الحرس، بنات إحدى دهمته لقد وأفظعه! هذا أشنع ما هللا، إال إله ال ستفارقه.

الكلمتني: إحدى ومن آخًرا، للشيطان صار ثم أوًال هلل كان َمن َطبق؛ أم به عصاها

ُه��ِت��َك��ا َف��َق��ْد َم��ْس��تُ��وًرا َك��اَن َوأَنَّ��ُه َف��ِض��ي��َح��تُ��ُه َح��انَ��ْت َف��َق��ْد ال��ُغ��َالُم ��ا أَمَّ
َض��ِح��َك��ا َق��ْد ِم��نْ��ُه َج��ُه��وٍل ُك��لُّ َف��اآلَن َع��َج��بً��ا ال��َه��َوى أَْه��ِل ِم��ْن يَ��ْض��َح��ُك َزاَل َم��ا
نُ��ُس��ك��ا ال��َه��َوى ِدي��ِن ِف��ي ال��تَ��َه��تُّ��َك يَ��َرى َك��ِل��ًف��ا َه��اِئ��ًم��ا َص��بٍّ��ا تَ��ْل��ُح َال إَِل��يْ��َك
َس��َل��َك��ا َح��يْ��ثُ��َم��ا يَ��ْس��َع��ى ِث ال��ُم��َح��دِّ نَ��ْح��َو يُ��َف��اِرُق��ُه َال َوِك��تَ��اٍب َم��ْخ��بَ��ٍر ذُو
ُس��ِب��َك��ا أَْو ِص��يْ��غ لُ��َج��يْ��ٍن ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه َف��تً��ى بَ��نَ��اَن أَْق��َالٍم ُس��ْم��ِر ِم��ْن َف��اْع��تَ��اَض
اْش��تَ��بَ��َك��ا ال��ُم��ْل��تَ��َق��ى يَ��ْوَم َج��ِب��ي��نَ��يْ��ِن تَ��ْش��َه��ْد َف��َل��ْم ِق��لَّ ذَاَك ِف��ي َس��َف��ًه��ا َالِئ��ِم��ي يَ��ا
ال��ِب��َرَك��ا أَبْ��تَ��ِغ��ي َال َك��ذَا َع��نِّ��ي إَِل��يْ��َك أَْط��لُ��بُ��ُه اآلبَ��اِر ِف��ي َوِوْرِدي َدْع��ِن��ي
تَ��َرَك��ا َق��ْد ال��ُح��بَّ َف��ِإنَّ يَ��ْوًم��ا تَ��َرْك��َت َوإِْن َع��نْ��َك ال��ُح��بُّ َع��فَّ ��ْف��َت تَ��َع��فَّ إِذَا
َوال��تِّ��َك��َك��ا األُْزَر َح��َل��ْل��َت َم��ا إِذَا إِالَّ ُم��نْ��َع��ِق��ًدا ال��ه��ْج��َراِن ِم��َن تَ��ُح��لَّ َوَال
��َك��َك��ا ال��سِّ إِنْ��َف��اِذِه َع��ْن ال��بَ��رَد تُ��ْدِخ��ل أَْو َم��ْم��َل��َك��ًة ��ْل��َط��اِن ِل��ل��سُّ ��ْح تُ��َص��حِّ َوَال
ُس��ِب��َك��ا إِْن األَْص��َداءِ ِم��َن ال��َح��ِدي��َد يَ��ْع��لُ��و َم��ا يَ��ذَْه��ُب ال��َم��ْس��ِح َك��ِث��ي��ِر ِب��َغ��يْ��ِر َوَال

كتاب واخترص جيًدا، إحكاًما القراءات أحكم قد أصحابنا من املذكور هذا وكان
دائبًا وكان املقرئني، من رآه من به أُعجب حسنًا اختصاًرا واالبتداء الوقف يف األنباري
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عىل مثابًرا املحدثني، الشيوخ عىل يسمعه ما لقراءة واملتويل وتقييده، الحديث طلب عىل
به، ُمعتنيًا كان ما َرَفض الِغلمان بعض مع البليَّة بهذه امتُحن فلما به، مجتهًدا النسخ
وهي كلمًة، فيه وُقلُت الخذالن. من باهلل نعوذ كليًة. استحالًة واستحال ُكتبه، أكثر وباع

تركتها. ثم َخربه أول يف منها ذكرت التي للكلمة التالية
واإلصالح: اللفظ كتاب يف الرويدي إسحاق بن يحيى بن أحمد الُحسني أبو ذكر وقد
وتحكُّمه وتمكُّنه الكالم يف طبقته علوِّ مع املعتزلة، رأس النظَّام سيَّار بن إبراهيم إن
كتابًا له وضع بأن عشقه؛ نرصاني فتًى من عليه هللا حرم ما إىل تسبَّب املعرفة، يف
ووقوع الشيطان تولُّج من رب يا عياذك غوثاه! فيا التوحيد. عىل التثليث تفضيل يف
يرىضاإلنسان حتى الدين ويرقُّ القبيح ويهون الشهوة وتَكلب البالء يعظم وقد الخذالن!
األزدي يحيى بن هللا ُعبيد دهم ما كمثل والفضائح، بالقبائح مراده إىل وصوله جنب يف
طمًعا بأهله والتعريض حريمه وإباحة داره بإهمال ريض فإنه الحريري؛ بابن املعروف
الحياطة ونسأله الضالل، من باهلل نعوذ — َعِلقه كان فتًى من بغيته عىل الحصول يف
املحافل، به تَعمُر حديثًا املسكني صار لقد حتى — أخبارنا وإطابة آثارنا وتحسني
وهو التدييث، من مشتق وهو الدَّيوث، العرب تسميه الذي وهو األشعار، فيه وتصاغ
أي مديَّث؛ بعري ومنه تسهيل، الشأن بهذا نفسه تَسمح من تسهيل بعد وما التسهيل،
الرشيعة، عندنا أكَّدتها وقد فكيف بالِخْلقة، الحيوان يف لتُوجد الغرية إن ولعمري مذلل.
الشيطان. استهواه أن إىل َمستوًرا املذكور هذا أعرف كنت ولقد مصاب. هذا بعد وما

الحوالني: محمل بن محمد بن عيىس يقول وفيه الِخذالن. من باهلل ونعوذ

ال��غ��ْزَالِن َج��آِذِر ِل��َص��يْ��ِد َش��َرًك��ا ِن��َس��اِئ��ِه ُح��رِّ إِْخ��َراَج َج��اِع��ًال يَ��ا
ال��ِح��ْرَم��اِن َم��ذَلَّ��ِة ِب��َغ��يْ��ِر تَ��ْح��َظ��ى َال ثُ��مَّ ُق يُ��َم��زَّ َش��َرًك��ا أََرى إِنِّ��ي

أيًضا: أنا وأقول

ال��َف��ْرِد ال��رََّش��أ ِم��َن يَ��ْه��َوى َم��ا ِل��يَ��بْ��لُ��َغ ِن��َس��اِئ��ِه ُح��رَّ َم��ْرَواَن أَبُ��و أَبَ��اَح
َج��َل��د ُم��ْس��تَ��بْ��ِص��ٍر إِنْ��َش��اَد َف��أَنْ��َش��َدِن��ي ِف��ْع��ِل��ِه ُق��بْ��ِح ِف��ي يُّ��وَث ال��دَّ َف��َع��اتَ��بْ��تُ��ُه
َوْح��ِدي ِب��ِإْدَراِك��َه��ا َق��ْوِم��ي يُ��َع��يِّ��ُرنِ��ي أَنَّ��ِن��ي َغ��يْ��َر ال��ُم��نَ��ى أَْدَرْك��ُت ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد
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أيًضا: وأقول

��َف��اِه ال��سِّ َك��ِث��ي��َر ال��رََّش��اِد َق��ِل��ي��َل يُ��َع��اِن��ي ِف��ي��َم��ا ال��ح��زي��رى َرأَيْ��ُت
اْش��ِت��بَ��اِه ذَاُت َك َوَج��دِّ أُُم��وٌر ِب��ِع��ْرٍض ِع��ْرًض��ا َويَ��بْ��تَ��اُع يَ��ِب��ي��ُع
ال��نَّ��َواِه��ي ذُو َف��ْل��يَ��ُك��ْن َه��َك��ذَا أََال َه��اءٍ ِب��ِإْع��َط��اءِ ِم��ي��ًم��ا َويَ��أُْخ��ذُ
ال��ِع��َض��اِه ِب��َش��ْوِك تُ��َح��فُّ ِب��أَْرٍض ال��نَّ��بَ��اَت تُ��َغ��ذِّي أَْرًض��ا َويُ��بْ��ِدُل
ال��ِم��يَ��اِه ِب��َم��ْج��َرى ال��رِّيَ��اِح َم��َه��بَّ اب��ِت��يَ��اٍع ذُو تَ��ْج��ِرِه ِف��ي َخ��اَب َل��َق��ْد

من به يُستعاذ كما العصمة من باهلل يستعيذ الجامع املسجد يف سمعته ولقد
الخذالن.

أهل مياسري بعض عند لنا إخوان فيه مجلس يف كنت أني أذكر أني هذا يُشبه ومما
املجلس صاحب أهل من أيًضا بالحرضة كان َمن َحرضوبني َمن بعض بني فرأيت بلدنا،
أو كالغائب املجلس وصاحب الحني، بعد الحني وخلوات استبشعته، وَغمًزا أنكرته، أمًرا
عليه أكرر فجعلت يتحرك، فلم بالترصيح وحركته ينتبه، فلم بالتعريض فنبَّهتُه النائم،

هذان: وهما يَفطن، لعله قديمني بيتني

ِل��ْل��ِغ��نَ��اءِ َال ِل��ل��زِّنَ��اءِ أَتَ��ْوا ـ��ِس ِب��األَم��ـ ال��ُم��ِق��ي��ِم��ي��َن إِْخ��َوانَ��ُه إِنَّ
وََغ��بَ��اءِ بَ��َالَدٍة ِم��ْن ُم��َوَق��ٌر ِح��َم��اٌر َوأَنْ��َت أَْم��َرُه��ْم َق��َط��ُع��وا

فتفضل سماعهما، من أمللتنا قد املجلس: صاحُب يل قال حتى إنشادهن من وأكثرت
أني أذكر وما متغافل، أم هو أغافل أدري ال وأنا فأمسكت غريهما. إنشاد أو برتكهما

منها: قطعًة، فيه فقلت بعدها، املجلس ذلك إىل عدت

َوَض��ِم��ي��ًرا َونِ��يَّ��ًة َويَ��ِق��ي��نً��ا َظ��نٍّ��ا ال��نَّ��اِس أَْح��َس��ُن َش��كَّ َال أَنْ��َت
َك��ِب��ي��ًرا يُ��َع��اِن��ي َل��نَ��ا َج��ِل��ي��ًس��ا ـ��ِس ـْ ِب��األَم�� َك��اَن َم��ْن بَ��ْع��َض إِنَّ َف��انْ��تَ��ِب��ْه
بَ��ِص��ي��ًرا ِل��َح��اٍظ ِذي ُك��لُّ َوَال َال َص��َالًة — َف��اْع��َل��ْم — ال��رُُّك��وِع ُك��لُّ َل��يْ��ِس

قال: الشاعر أحمد بن سليمان حدثني قال: الكالذاني موىس بن ثعلب ثني وحدَّ
وهي حجات، خمس ت حجَّ قد وكانت املرشق، يف رأيتها كنت هند، اسمها امرأة حدثتني
بامرأة الظن تُحسن ال أخي، ابن يا يل: فقالت سليمان: قال املجتهدات، املتعبِّدات من
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الحج من ُمنرصفًة البحر ركبُت وجل؛ عز هللا يعلمه بما نفيس عن أخربك فإني قط؛
بحر يف مركب يف وِرصنا َحَجْجَن، قد كلهن ِنسوة، خمس خامسة وأنا الدنيا رفضت وقد
األكتاف، واسع القامة، مديد الخلق، مضمر رجل السفينة حي َمالَّ بعض ويف القلزم،
وكان يدها، يف إحليله فوضع صواحبي إحدى إىل أتى قد ليلة أول فرأيته الرتكيب، حسن
فلم متواليات، ليال يف كلهن عليهن مرَّ ثم نفسها، من الوقت يف فأمكنته ا، جدٍّ ضخًما
وأمسكتها موىس فأخذُت منك. ألنتقمن نفيس: يف فقلت قال: نفسها، تعني غريها، له يبق
املوىس سقطت الليايل سائر يف كفعله فَعل فلما عادته، جاري عىل الليل يف فأتى بيدي،
آخذ أو ُزلَت ال أمسكتُه: وقد له وقلُت عليه فأشفقُت قال: لينهض، وقام فارتاع عليه،

هللا. وأستغفُر وطره فقىض العجوز: قالت منك، نصيبي
حيث قويل ذلك بعض ومن لعجبًا، الكناية عن التعريض لطف من للشعراء وإن

أقول:

َويُ��ْس��ب��ُك يُ��َم��دُّ إِذْ لُ��َج��ي��ٍن َك��َم��ْح��ِض يُ��ْس��َف��ُك ال��َج��وِّ ِف��ي ال��ُم��ْزِن َوم��اءُ أَتَ��اِن��ي
يُ��ْدَرُك َل��يْ��َس َم��ا نَ��اَل ُم��ِح��بٍّ ِف��ي َف��ُق��ْل أُف��ِق��ِه َج��وِّ ِم��ْن انْ��َح��طَّ يَ��اِج��ي ال��دَّ ِه��َالل
أَْض��َح��ُك أَنِّ��َي َغ��يْ��َر َج��َواٌب ِل��ي َف��َم��ا َس��اِئ��ًال َع��نْ��ُه ِل��ي ُك��نْ��َت إِْن الَّ��ِذي َوَك��اَن
يَ��تَ��َش��كَّ��ُك ُم��وِق��ٍن ِم��ْن َع��َج��بً��ا َف��يَ��ا نَ��اِئ��ًم��ا َع��نْ��ُه ِخ��ْل��تَ��ِن��ي ُس��ُروِري ِل��َف��ْرِط

منها: قطعًة، أيًضا وأقول

ِل��ل��نَّ��َواِق��ي��ِس ال��نَّ��َص��اَرى َق��ْرِع ُق��بَ��يْ��َل ُم��طَّ��ِل��ٌع ال��َج��وِّ َوِه��َالُل أَتَ��يْ��تَ��ِن��ي
َوتَ��ْق��ِوي��ِس لُ��ْط��ٍف ِف��ي ال��رِّْج��ِل َوأَْخ��َم��ِص أَْك��ثَ��َرُه ��يْ��ُب ال��شَّ َع��مَّ ��يْ��ِخ ال��شَّ َك��َح��اِج��ِب
ال��طَّ��َواِوي��ِس َك��أَذْنَ��اِب َل��ْوٍن ُك��لِّ ِم��ْن ُم��ْك��تَ��ِس��يً��ا ال��ل��ه َق��ْوُس األُف��ِق ِف��ي َوَالَح

وتدابرهم األلفة، بعد تعاىل هللا ذات غري يف امُلتواصلني تعادي من إلينا يبدو فيما وإن
وتأكد الضغائن، واستحكام املحبة، بعد وتباغضهم املودة، بعد وتقاطعهم الوصال، بعد
وعزائَم نافذًة، وآراءً سليمًة، ُعقوًال صادف لو ناهيًا لكاشًفا — صدورهم يف السخائم
الجزاء، دار ويف الحساب يوم الشديد النَّكال من عصاه ملن هللا أعد بما فكيف صحيحًة.
َوتََضُع أَْرَضَعْت ا َعمَّ ُمْرِضَعٍة ُكلُّ تَذَْهُل تََرْونََها ﴿يَْوَم الخالئق رءوس عىل الكشف ومن
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َشِديٌد﴾. ِهللا َعذَاَب َوٰلَِكنَّ ِبُسَكاَرٰى ُهم َوَما ُسَكاَرٰى النَّاَس َوتََرى َحْمَلَها َحْمٍل ذَاِت ُكلُّ
رحمته. ويستحقُّ برضاه، يفوز ن ممَّ هللا جعلنا

املاء، من أصفى فعِهدتُها ، وجلَّ عزَّ هللا ذات غري يف مودتها كانت امرأة رأيُت ولقد
يف اللون من امتزاًجا وأشد الحديد، من وأقوى الجبال، من وأثبت الهواء، من وألطف
العيان، من وأصح الشمس، من وأضوأ األجسام، يف األعراض من استحكاًما وأنفذ امللون،
وأجمل الرب، من وأحسن الدهر، من وأعجب القطا، كدر من وأصدق النجم، من وأثقب
من وأقرب النفس، من وأدنى امُلنى، من وأحىل العافية، من وألذ عامر، أبي وجه من
عداوة استحالت قد املودة تلك رأيت أن ألبث لم ثم الحجر، يف النقش من وأرسخ النسب،
من وأقبح النعم، زوال من وأوحش السقم، من وأمر السهم، من وأنفذ املوت، من أفظع
وأشد العدو، غلبة من وأدهى الحمق، من وأرض الرياح، عقم من وأمىض النقم، حلول
وأصعب الجوزاء، من وأنأى األستار، كشف من وأبغض الصخر، من وأقىس األرس، من
فجأة من وأقطع العادات، خرق من وأشنع املصاب، رؤية من وأكرب السماء، معاناة من
وسبي اآلباء وقتل والرتات، الذحول عن مثله يتولد ال وما الزعاف، السم من وأبشع البالء،
وجل: عز قوله وذلك غريه، ني اآلمِّ سواه، القاصدين الفسق أهل يف هللا عادة وتلك األمهات.

َجاءَِني﴾. إِذْ بَْعَد الذِّْكِر َعِن أََضلَِّني لََّقْد * َخِليًال ُفَالنًا أَتَِّخذْ َلْم َليْتَِني َويَْلتَٰى ﴿يَا
يوسف موىل خلف فهذا الهوى؛ فيه يُورط مما باهلل االستجارة اللبيب عىل فيجب
فلما النارص، بن سليمان بن هشام مع القائمني أحد كان املشهور، القائد قمقام بن
القسطالت أتى فلما ونجا، ُجملتهم يف خلٌف َفرَّ وازروه، الذين وهرب وُقتل هشام أُرس
املهدي، املؤمنني أمري به فظفر راجًعا، فكرَّ بقرطبة له كانت جارية عن الصرب يُطق لم

النبل. من الُقنفذ وكأنه األعظم النهر عىل املرج يف مصلوبًا به فلعهدي بصلبه. فأمر
أن — هللا رحمه — اللَّيث بن الرحمن عبد الوزير بن محمد بكر أبو أخربني ولقد
يكَلف لجارية كان إنما الظافر سليمان مع تحوُّلهم أيام الربابر محلة إىل هروبه سبب

السفرة. تلك يف يتلف أن كاد ولقد الناحية، تلك يف كان من بعض عند ت تصريَّ بها
إليه يقود ما عىل شاهدان فإنهما الباب جنس من يكونا لم وإن الفصالن وهذان
من فكيف والجاهل، العالم فهمه يف يستوي الذي الظاهر، الحارض الهالك من الهوى
انفرد وإن فهو خلوت؛ امرؤ: يقولن وال بصريته؟ َضُعفت من يفهمها ال التي الِعصمة
ُدوُر﴾، الصُّ تُْخِفي َوَما اْألَْعنُيِ َخاِئنََة ﴿يَْعَلُم الذي الغيوب؛ عالم من ومسمع فبمرأًى
ُهَو إِالَّ َخْمَسٍة َوَال َراِبُعُهْم ُهَو إِالَّ ثََالثٍَة نَّْجَوٰى ِمن يَُكوُن و﴿َما َوأَْخَفى﴾، َّ الرسِّ و﴿يَْعَلُم
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ِبذَاِت َعِليٌم ﴿َوُهَو َكانُوا﴾، َما أَيَْن َمَعُهْم ُهَو إِالَّ أَْكثََر َوَال ٰذَِلَك ِمن أَْدنَٰى َوَال َساِدُسُهْم
ِمَن يَْستَْخُفوَن َوَال النَّاِس ِمَن و﴿يَْستَْخُفوَن َهاَدِة﴾، َوالشَّ اْلَغيِْب ﴿َعاِلُم وهو ُدوِر﴾، الصُّ
أَْقَرُب َونَْحُن ۖ نَْفُسُه ِبِه تَُوْسِوُس َما َونَْعَلُم اْإلِنَساَن َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد وقال: َمَعُهْم﴾، َوُهَو ِهللا
ِمن يَْلِفُظ ا مَّ * َقِعيٌد َماِل الشِّ َوَعِن اْليَِمنِي َعِن يَاِن اْلُمتََلقِّ ى يَتََلقَّ إِذْ * اْلَوِريِد َحبِْل ِمْن إَِليِْه

َعِتيٌد﴾. َرِقيٌب َلَديِْه إِالَّ َقْوٍل
إبليس أن ربه طاعة عن امُلعِرض التسويف، عىل امُلتَّكُل باملعايص، امُلستخفُّ وليعلم
وعذاب األبد، لعنة استحقَّ منه وقعْت واحدة فلمعصيٍة املقرَّبني، املالئكة مع الجنة يف كان
أُخرج واحد بذنب ملسو هيلع هللا ىلص آدم وهذا املقام. رفيع عن وأبعد رجيًما، شيطانًا وُصريِّ الخلد،
من لكان عليه وتاب كلمات ربه من تلقى أنه ولوال ونَكدها، الدنيا شقاء إىل الجنة من
من خالقه عىل أكرم أنه يُظنُّ إثًما ليزداد وبإمالئه َربِّه باهلل امُلغرت هذا أفرتى الهالكني.
أفضل هم الذين مالئكته له وأسجد روحه، من فيه ونَفخ بيده، خلقه الذي آدم أبيه
واستيطاء التمني، استعذاب ولكن كال، إياه؟ عقوبته من عليه أعز عقابه أو عنده؟ خلقه
ركوب عند يكن لم ولو والخزي، الوبال إىل أصحابها قائدٌة الرأي وسخف العجز، مركب
عن األحدوثة َقبيح يف لكان عقابه؛ غليظ من حاٍم وال تعاىل، هللا نهي من زاجر املعصية
بعني نظر ملن رادع وأشد مانع، أعظم فاعله، نفس يف الواقع الظلم وعظيم صاحبه،
َحرََّم الَِّتي النَّْفَس يَْقتُلُوَن ﴿َوَال يقول: وجل عز وهللا فكيف الرشد، سبيل واتَّبع الحقيقة،
اْلِقيَاَمِة يَْوَم اْلَعذَاُب َلُه يَُضاَعْف * أَثَاًما يَْلَق ٰذَِلَك يَْفَعْل َوَمن ۚ يَْزنُوَن َوَال ِباْلَحقِّ إِالَّ هللاُ

ُمَهانًا﴾؟ ِفيِه َويَْخلُْد
وأربعمائة، إحدى سنة قرطبة من الغربي بالجانب القمري مسجد يف الهمداني حدثنا
ثنا قاال: وثالثمائة وسبعني خمس سنة بخراسان البلخي إسحاق وأبو سبويه ابن حدثنا
األعمش، عن جرير، ثنا سعيد: بن قتيبة ثنا إسماعيل: بن محمد ثنا يوسف: بن محمد
رجل: قال مسعود: ابن وهو — هللا عبد قال قال: رشحبيل بن عمرو عن وائل، أبي عن
أي؟ ثم قال: َخلقك، وهو ا ندٍّ هلل تَْدُعو أن قال: هللا؟ عند أكرب الذنب أي هللا، رسول يا
هللا فأنزل جارك، حليلة تزاني أن قال: أي؟ ثم قال: معك، يطعم أن ولدك تَقتل أن قال:
ِباْلَحقِّ إِالَّ هللاُ َحرََّم الَِّتي النَّْفَس يَْقتُلُوَن َوَال آَخَر إِٰلًَها ِهللا َمَع يَْدُعوَن َال ﴿َوالَِّذيَن تصديقها:
َوَال َجْلَدٍة ِمائََة نُْهَما مِّ َواِحٍد ُكلَّ َفاْجِلُدوا َوالزَّاِني ﴿الزَّاِنيَُة وجل: عز وقال يَْزنُوَن﴾، َوَال

ِباهللِ﴾. تُْؤِمنُوَن ُكنتُْم إِن ِهللا ِديِن ِيف َرأَْفٌة ِبِهَما تَأُْخذُْكم
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عن يوسف، بن محمد عن سبويه، وابن البلخي إسحاق أبي عن الهمداني، حدثنا
بن بكر أبي عن الزهري، شهاب ابن عن عقيل، عن الليث، عن إسماعيل، بن محمد
عبد بن سلمة وأبي املخزوميني، املسيب بن وسعيد هشام بن الحارث بن الرحمن عبد
مؤمن. وهو يزني حني الزَّاني يزني ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن الزهري، عوف بن الرحمن
عن عقيل، عن الليث، عن بُكري، بن يحيى عن إسماعيل، بن محمد إىل املذكور وبالسند
رسول إىل رجل أتى قال: هريرة أبي عن امُلسيب، بن وسعيد سلمة أبي عن شهاب، ابن
أربع عليه رد ثم عنه، فأعرض زنيت. إني هللا، رسول يا فقال: املسجد يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ال، قال: جنون؟ أبك فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعاه شهادات أربع نفسه عىل شهد فلما مرات،

فارجموه. به اذهبوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال نعم، قال: أحصنت؟ فهل قال:
رجمه، فيمن كنت قال: هللا عبد بن جابر سمع من فاخربني شهاب: ابُن قال

فرجمناه. بالحرَّة فأدركناه هَرب، الحجارة أذلقته فلما باملصىل، فرجمناه
بكر أبي عن بقرطبة، الجامع املسجد يف جعفر الحاجب موىل سعيد أبو حدثنا
منصور، عن رافع، بن عمرو عن برش، بن سعيد عن النحاس، جعفر أبي عن املقرئ،
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن الصامت، بن عبادة عن الرقايش، هللا عبد بن حطَّان عن الحسن، عن
وتغريب جلد بالبكر البكر سبيًال: لهن هللا جعل قد عني، خذوا عني، ُخذوا قال: أنه
بالتشهري ُمبينًا وحيه هللا أنزل ذنب لُشنعة فيا والرجم. مائة جلد بالثيب والثيب سنة،
أوليائه بحرضة إال يُرجم أالَّ يف وتشدَّد ملقرتفه! والتشديد بفاعله، والعنف بصاحبه،
عليه امُلحصن الزاني أن ُملحد إال يَنقضه ال إجماًعا املسلمون أجمع وقد رجمه. عقوبة

يموت. حتى الرجم
ورسعة اإلراحة من وأبعدها عذابها وأشد أفظعها، ما وعقوبة أهوَلها! ما قتلة لها فيا

املوت!
وأصحابه وداود راهويه، وابن الحسن، أبي بن الحسن منهم العلم أهل من وطوائف
رسول عن السنة وثبات القرآن بنص عليه ون ويحتجُّ مائة، جلد الرجم مع عليه يرون
جلدها أن بعد الزنا يف محصنة امرأة َرجم بأنه — عنه ريضهللا — عيلٍّ وبفعل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا
ألصحاب الزم بذلك والقول هللا. رسول بسنة ورجمتُها هللا، بكتاب جلدتها وقال: مائة،
بالكافة املنقول األمة إجماع يف صح وقد َمقبولة، الحديث يف العدل زيادة ألن الشافعي؛
طائفة حاىش القبلة، أهل نحل من نحلة كل أهل ويف فرقة، كل عند العمل يَصحبه الذي
أو إيمان، بعد بكفر إال مسلم امرئ دم يحل ال أنه بهم، يُعتدُّ ال الخوارج من يسرية
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مقبًال فساًدا األرض يف ويسعى سيفه، فيها يُشهر ورسوله هلل بمحاربة أو بنفس، نفس
اإلحصان. بعد وبالزنا مدبر، غري

األرض يف ُحجته وَقطع ومحاربته، وجل عز باهلل الكفر مع هللا جعل ما حد فإن
َما َكبَاِئَر تَْجتَِنبُوا ﴿إِن يقول: تعاىل وهللا شنعاء، وَمعصية كبري لُجرٌم دينه وُمنابذته
اللََّمَم إِالَّ َواْلَفَواِحَش اْإلِثِْم َكبَاِئَر يَْجتَِنبُوَن و﴿الَِّذيَن َسيِّئَاِتُكْم﴾، َعنُكْم ْر نَُكفِّ َعنُْه تُنَْهْوَن
— ُمجمٌع فكلهم تسميتها، يف اختلفوا العلم أهُل كان وإن اْلَمْغِفَرِة﴾. َواِسُع َربََّك إِنَّ
هللا يُوعد ولم ذلك، يف بينهم اختالف ال فيها، يقدم الزنا أن — منها فيه اختلفوا مهما
وقذف أحدها، الزنا الكبائر: وهي ذُنوب؛ سبع يف إال الرشك بعد بالنار كتابه يف وجل عز

وجل. عز هللا كتاب يف كله ذلك منصوًصا منها، أيًضا املحصنات
تقدم التي األربعة الذنوب يف إال آدم ولد من أحد عىل القتل يجب ال أنه ذكرنا وقد
ُقبل ا مرتدٍّ يكن لم إن ة بالذمَّ أو اإلسالم، إىل صاحبه عاد فإْن منها؛ الكفر فأما ذكرها:
عفا أو الفقهاء، بعض قول يف الدية الويل َقبل فإن القتل؛ وأما املوت، عنه وُدرئ منه،
تاب فإن األرض؛ يف الفساد وأما بالقصاص، القتل القاتل عن َسقط جميعهم؛ قول يف
يف ُمخاِلف أو ُمَؤاِلف أحد قول يف سبيل وال القتل، عنه ُهدر عليه يُقدر أن قبل صاحبه

البتة. عنه املوت لرفع وجه وال امُلحصن، َرجم ترك
عيىس، أبو القايض ثنا الرحمن: عبد أبو القايض ثنا حدَّ ما الزنا ُشنعة عىل يدل ومما
بن القاسم عن الزهري، عن الليث، عن يحيى، بن يحيى أبيه عن يحيى، بن هللا عبيد عن
أصاب — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر أن عمري: بن عبيد عن بكر، أبي بن محمد
فرمتْه نفسها، عن يُريدها رجل فاتبعها منهم جارية فخرجت ُهذيل، من ناًسا زمانه يف

أبًدا. يودى ال وهللا هللا، قتيل هذا عمر: فقال كبده، فقضت بحجر
أالَّ منه حياطًة إال شاهدين حكم كل ويف شهود، أربعَة فيه وجل عز هللا جعل وما
قذف ومن شنيعًة تكون ال وكيف وقبحها، وُشنعتها لعظمها عباده، يف الفاحشة تَشيع
من كبرية أتى فقد معرفة، تيقن أو علم، صحة دون املسلمة أخته أو امُلسلم أخاه بها
ثمانني برشته تُرضب أن التنزيل بنص عليه ووجب غًدا، النار عليها استحق الكبائر

سوًطا؟
دون بالتعريض حد األشياء من يشء يف يُؤخذ أالَّ يرى — عنه هللا ريض — وماِلك

قذف. يف إال الترصيح
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عبد بن محمد عن سعيد، بن يحيى عن سعد، بن الليث عن املذكور وبالسند
أنه — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر عن الرحمن، عبد بنت َعمرة أمه عن الرحمن،

بزانية. أمي وال بزاٍن أبي ما آلخر: قال الرجل يُجلد أن أمر
قال إذا أنه نعلمه، أحد من خالف دون كلها األمة من وبإجماع طويل، حديث يف
هللا من احتياًطا حد؛ عليه وجب ملا هللا، حرم التي النفس قاتل يا أو كافر، يا آلخر: رجل

مسلمة. وال مسلم يف العظيمة هذه بثبت إال وجل عز
عنه يغني والقتل إال اإلسالم يف حد ال أنه أيًضا — هللا رحمه — مالك قول ومن
هللا قال قتل، ثم ُحدَّ القتل عليه وجب قد َمن عىل وجب إن فإنه القذف؛ حد إال وينسخه
َجْلَدًة ثََماِننَي َفاْجِلُدوُهْم ُشَهَداءَ ِبأَْربََعِة يَأْتُوا َلْم ثُمَّ اْلُمْحَصنَاِت يَْرُموَن ﴿َوالَِّذيَن تعاىل:
﴿إِنَّ تعاىل: وقال تَابُوا﴾، الَِّذيَن إِالَّ * اْلَفاِسُقوَن ُهُم َوأُوٰلَِئَك ۚ أَبًَدا َشَهاَدًة َلُهْم تَْقبَلُوا َوَال
َعِظيٌم﴾، َعذَاٌب َوَلُهْم َواْآلِخَرِة نْيَا الدُّ ِيف لُِعنُوا اْلُمْؤِمنَاِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْحَصنَاِت يَْرُموَن الَِّذيَن
ُموجبتان. إنهما اللِّعان: يف املذكوران واللعنة الَغضب قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن وُروي
إسماعيل، بن محمد عن يوسف، بن محمد عن إسحاق، أبي عن الهمداني، حدثنا
أبي عن الغيث، أبي عن يزيد، بن ثور عن سليمان، ثنا قال: هللا، عبد بن العزيز عبد عن
هللا؟ رسول يا هن وما قالوا: امُلوبقات، بع السَّ اجتنبوا قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُهريرة،
مال وأكل الربا، وأكل بالحق، إال هللا حرم التي النفس وقتل والسحر، باهلل، الرشك قال:

املؤمنات. الغافالت املحصنات وقذف الزحف، يوم والتويل اليتيم،
هللا عظم الذي األزواج بني والتفريق النسل، وإفساد الحريم، إباحة من الزنا يف وإن
اإلنسان، من الُعنرص هذا مكان ولوال َخالق، أقل له من أو عقل، ذي عىل يهون ال ما أمره
ويف عندنا وهذا املحصنني. عىل وشدد الِبْكرين عن هللا ف خفَّ ملا الغلبة مأمون غري وأنه
فيرتك أُزيل، وال يُنسخ لم باقيًا ُحكًما وجل عز هللا عند من النازلة القديمة الرشائع جميع
عن عوامله يف ما كبري قدرته يحيف وال َخلقه، يف ما عظيم يَشغله لم الذي لعباده الناظر
نَْوٌم﴾، َوَال ِسنٌَة تَأُْخذُُه َال اْلَقيُّوُم ﴿اْلَحيُّ وجل: عز قال كما فهو فيها، ما لحقري النظر
ِفيَها﴾، يَْعُرُج َوَما َماءِ السَّ ِمَن يَنِزُل َوَما ِمنَْها يَْخُرُج َوَما اْألَْرِض ِيف يَلُِج َما ﴿يَْعَلُم وقال:

اْألَْرِض﴾. ِيف َوَال َماَواِت السَّ ِيف ذَرٍَّة ِمثَْقاُل َعنُْه يَْعُزُب َال اْلَغيِْب ﴿َعاِلِم وقال:
أبي حكم يف جاء وقد عباده، يف وجل عز هللا سرت هتك العبد به يأتي ما أعظم وإن
رضبًا أمنَى حتى صبيٍّا َضمَّ الذي الرجل رضبه يف — عنه هللا ريض — الصديق بكر
صبيٍّا رضب الذي األمري باجتهاد — هللا رحمه — مالك إعجاب ومن للمنيَّة، سببًا كان
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هذا دواعي شدة يُنيس ما مات، أن إىل رضبه الرجل، أمنَى حتى تَقبيله من رجًال مكَّن
يتبعه العلماء من كثري قول فهو نراه، ال كنا وإن االجتهاد، يف والتزيُّد وأسبابه. الشأن
البلخي، عن الهمداني، ثناه حدَّ فالذي إليه نذهب الذي وأما الناس، من عاَلم ذلك عىل
قال: وهب ابن ثنا سليمان: بن يحيى ثنا قال: البخاري عن الفربري، عن البخاري، عن
أبيه، عن جابر، بن الرحمن عبد عن يسار، بن سليمان عن حدثه بكريًا أن عمرو أخربني
أسواط عرشة فوق يُجلد ال يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت قال: األنصاري بردة أبي عن

وجل. عز هللا حدود من َحدٍّ يف إال
هللا. رحمه — الشافعي النسائي عيل بن محمد جعفر أبو يقول وبه

ِبَها َسبََقُكم َما اْلَفاِحَشَة ﴿أَتَأْتُوَن تعاىل: هللا قال بشيع، فشنيع لوط قوم فعل وأما
رحمه — ومالك مسوَّمة، طني من بحجارة فاعليه هللا قذَف وقد اْلَعاَلِمنَي﴾؟ َن مِّ أََحٍد ِمْن
املالكيني بعض واحتج يُحصنا، لم أم أُحصنا الرَّجم، به وامَلفعول الفاعل عىل يَرى — هللا
الظَّاِلِمنَي ِمَن ِهَي ﴿َوَما بالحجارة: فاعليه رجمه يف يقول وجل عز هللا بأن ذلك يف

منه. قربت فعلهم بمثل اآلن ظلم من أنه بهذا فوجب ِببَِعيٍد﴾،
الرسي، بن إبراهيم إسحاق أبو ذكر وقد موضعه، هذا ليس املسألة هذه يف والخالف
اسم املثنى بن معمر عبيدة أبو وذكر بالنار، فيه أحرق — عنه هللا ريض — بكر أبا أن
يف يُؤتَى ألنه الصديق بكر أبو بالنار أحرقه األسدي، ورقاء ابن شجاع هو فقال: املحرق

املرأة. تؤتى كما ُدبره
من عباده عوض وقد إال شيئًا هللا حرم فما واسعة، للعقل ملذاهب املعايص عن وإن

هو. إال إله ال وأفضل. املحرم من أحسن هو ما الحالل
الوعظ: سبيل عىل الهوى اتباع عن النهي يف وأقول

َه��اِل��ك َوابْ��ُن َه��اِل��ٌك إِالَّ ال��نَّ��اُس َوَم��ا َك��َح��اِل��ٍك ُم��ِب��ي��ٌن َم��ا ِل��نَ��ْف��ِس��ي أَُق��وُل
ال��َم��َه��اِل��ِك بَ��اِب ِم��ْف��تَ��اُح ال��َه��َوى َف��ِإنَّ ال��َه��َوى َواْرُف��ِض َع��ابَ��َه��ا ��ا َع��مَّ ال��نَّ��ْف��َس ُص��ِن
ال��َم��َس��اِل��ِك َض��نْ��ك ال��طَّ��ْع��ِم، ُم��ر َوُع��ْق��بَ��اُه َل��ِذي��ذََه��ا ال��َم��بَ��اِدي َس��ْه��َل ال��َه��َوى َرأَيْ��ُت
َالَم��ك ب��ِن نُ��وح ُع��ْم��ر ِض��ْع��َف��ي َع��اَش َوَل��ْو بَ��ْع��َدَه��ا َوال��َم��ْوت اإلِنْ��َس��اِن َل��ذَُّة َف��َم��ا
ال��ُم��َواِش��ِك ِب��ال��َف��نَ��اءِ أَنْ��ذََرتْ��نَ��ا َف��َق��ْد ِل��بَ��اثُ��َه��ا َق��ِل��ي��ًال َداًرا تَ��تَّ��ِب��ْع َف��َال
تَ��اِرِك! َغ��يْ��ر إِْض��َم��اره تَ��اِرٍك َوَك��ْم أَْم��َك��نَ��ْت ِه��َي إِذَا إِالَّ تَ��ْرُك��َه��ا َوَم��ا
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ال��َح��َواِش��ِك ��ُروِع ال��ضُّ ذَاَت َك��تَ��اِرِك��َه��ا ُج��َؤاِذًرا ُع��ْج��بً��ا اآلَم��اِل تَ��اِرُك َف��َم��ا
ُم��بَ��اَرِك وََع��ْق��ٍل ُم��ْش��تَ��اٍق ِب��َش��ْه��َوِة َراِغ��بً��ا َك��اَن الَّ��ِذي األَْم��َر َق��ابَ��َل َوَم��ا
األََراِئ��ِك َف��ْوَق ال��ِف��ْرَدْوِس َج��نَّ��ِة َل��َدى ِع��نْ��َدُه ِب��ال��َف��ْوِز ال��ل��ِه ِع��بَ��اِد َألَْج��َدى
َم��اِل��ِك ُك��لِّ يَ��َدْي ِف��ي َم��ا َس��بَ��بً��ا َرأَى َط��اِل��ٌب ُه��َو الَّ��ِذي األَْم��َر َع��َرَف َوَم��ْن
ال��َم��َم��اِل��ِك َج��ِم��ي��ع يُ��ْع��َط��ى أَنَّ��ُه َوَل��ْو أَْم��َرُه يَ��ْع��ص َل��ْم ال��رَّْح��َم��َن َع��َرَف َوَم��ْن
َس��اِل��ِك َخ��يْ��ُر ُم��ْس��تَ��بْ��ِص��ٌر َوَس��اِل��ُك��َه��ا ال��َم��َس��اِل��ِك َخ��يْ��ُر َوال��نُّ��س��ِك ال��تُّ��َق��ى َس��ِب��ي��ُل
َس��اِل��ِك َغ��يْ��ِر ِالْم��ِرٍئ َع��يْ��ٌش َط��اَب َوَال ُدونَ��َه��ا َع��اج م��ْن ال��تَّ��نْ��ِغ��ي��ص َف��َق��َد َف��َم��ا
َع��َراِئ��ِك َولِ��ي��ِن أَْرَواٍح ��ِة ِب��ِخ��فَّ نَ��ْح��َوَه��ا ��وَن يَ��ُؤمُّ َألَْق��َواٍم َوُط��وبَ��ى
َص��َع��اِل��ِك َوأَْم��ِن َس��َالِط��ي��ن ِب��ِع��زِّ ��لُ��وا وُف��ضِّ ال��نُّ��ُف��وِس ِغ��لَّ َف��َق��ُدوا َل��َق��ْد
ال��َم��ب��اِرِك َرح��ب ال��ُخ��ْل��ِد ِب��َداِر َوَف��اُزوا اْش��تَ��ه��وا َك��َم��ا َوَم��اتُ��وا َش��اءُوا، َك��َم��ا َف��َع��اُش��وا
َه��اِت��ِك ال��َغ��يِّ ُظ��ْل��َم��َة ُم��ْج��ٍل ِب��نُ��وٍر َل��ذٍَّة ُك��لِّ ِف��ي األَْج��َس��اِد َط��اَع��َة َع��ص��وا
ال��َم��َالِئ��ِك َع��يْ��ِش ِم��ثْ��َل َع��يْ��ًش��ا يَ��ِع��ي��ُش��وَن أَنَّ��ُه��ْم أَيْ��َق��نْ��َت ال��ِج��ْس��ِم اْع��ِت��َداُد َف��َل��ْوَال
َوبَ��اِرِك َح��لُّ��وا َح��يْ��ُث َع��َل��يْ��ِه��م َوَص��لِّ َص��َالِح��ِه��ْم ِف��ي َوِزْد َق��دِّْم��ُه��ْم ، َربُّ َف��يَ��ا
ُه��نَ��اِل��ك ِف��ي��َم��ا ال��دَّْه��ِر ُس��ُروِر ِل��نَ��يْ��ِل ��ِري َوَش��مِّ تَ��َم��لِّ��ي، َال ِج��دِّي نَ��ْف��ُس، َويَ��ا
َك��ذَِل��ك َل��يْ��َس ال��َح��قَّ ِب��أَنَّ َع��ِل��ْم��َت ال��َه��َوى ِف��ي َس��ْع��يَ��َك ��ْرت َدمَّ َم��تَ��ى َوأَنْ��ت
��َواِب��ِك ال��شَّ ال��نُّ��ُج��وِم ُزْه��ِر ِم��ْن ِب��أَبْ��يَ��َن ِل��ْل��َوَرى ��ِري��َع��َة ال��شَّ ال��ل��ه بَ��يَّ��َن َف��َق��ْد
ال��بَ��َواِت��ِك ال��ُم��ْرَه��َف��اِت ��يُ��وِف ال��سُّ نَ��َف��اذَ َوانْ��ُف��ِذي َخ��َالِص��ِك ِف��ي ِج��دِّي نَ��ْف��ُس، َف��يَ��ا
ِب��َض��اِح��ِك َح��يٌّ َك��اَن َم��ا ُخ��ِل��ُق��وا َل��ُه الَّ��ِذي ِف��ي ال��تَّ��َف��كُّ��َر ال��نَّ��اُس أَْع��َم��َل َف��َل��ْو
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وأالَّ والفاحشة، املعصية ركوب وترُك ف التعفُّ ُحبه: يف اإلنسان يأتيه ما أفضل ومن
الذي عليه املتفضل مواله يعيص وأالَّ املقامة، دار يف بالنعيم له خالقه ُمجازاة عن يرغب
بنا منه عنايًة لديه، ثابتًا كالمه وجعل رسله، إليه وأرسل ونهيه، ألمره وأهًال مكانًا جعله
فرام ظفر ثم وجده، وعُظم شوقه واشتد باله وُشغل قلبُه هام من وإن إلينا. وإحسانًا

دينه. يقهر وأن وشهوته، عقله يغلب أن هواه
بعقاب وذكَّرها بالسوء، األمارة النفس أنها وعلم حصنًا، لنفسه العدل أقام ثم
بني والوقوف املعاد يوم من وحذَّرها يراه، وهو خالقه عىل اجرتائه يف وفكَّر تعاىل، هللا
بعني ونظر بينة، إىل يحتاج ال الذي الرحيم، الرحمن العقاب، الشديد العزيز، امللك يدي
* بَنُوَن َوَال َماٌل يَنَفُع َال ﴿يَْوَم الغيوب م عالَّ بحرضة مدافع كل عن انفراده إىل ضمريه
تَِجُد ﴿يَْوَم َماَواُت﴾، َوالسَّ اْألَْرِض َغرْيَ اْألَْرُض ُل تُبَدَّ ﴿يَْوَم َسِليٍم﴾، ِبَقْلٍب هللاَ أَتَى َمْن إِالَّ
أََمًدا َوبَيْنَُه بَيْنََها أَنَّ َلْو تََودُّ ُسوءٍ ِمن َعِمَلْت َوَما ا ْحَرضً مُّ َخرْيٍ ِمْن َعِمَلْت ا مَّ نَْفٍس ُكلُّ
َما ﴿َوَوَجُدوا يوم ُظْلًما﴾، َحَمَل َمْن َخاَب َوَقْد اْلَقيُّوِم ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه ﴿وََعنَِت يوم بَِعيًدا﴾،
َسَعٰى َما اْإلِنَساُن يَتَذَكَُّر ﴿يَْوَم الكربى الطامة يوم أََحًدا﴾، َربَُّك يَْظِلُم َوَال ا َحاِرضً َعِملُوا
ِهَي اْلَجِحيَم َفِإنَّ * نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة َوآثََر * َطَغٰى َمن ا َفأَمَّ * يََرٰى ِلَمن اْلَجِحيُم َوبُرَِّزِت *
اْلَمأَْوٰى﴾، ِهَي اْلَجنََّة َفِإنَّ * اْلَهَوٰى َعِن النَّْفَس َونََهى َربِِّه َمَقاَم َخاَف َمْن ا َوأَمَّ * اْلَمأَْوٰى
يَْوَم َلُه َونُْخِرُج ۖ ُعنُِقِه ِيف َطاِئَرُه أَْلَزْمنَاُه إِنَساٍن ﴿َوُكلَّ فيه: تعاىل هللا قال الذي واليوم
عندها َحِسيبًا﴾. َعَليَْك اْليَْوَم ِبنَْفِسَك َكَفٰى ِكتَابََك ْ اْقَرأ * َمنُشوًرا يَْلَقاُه ِكتَابًا اْلِقيَاَمِة
فكيف أَْحَصاَها؟ إِالَّ َكِبريًَة َوَال َصِغريًَة يَُغاِدُر َال الِكتَاِب لهذا ما ويَلتى! يا العايص: يقول
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وتجرَّع السيف، من أحدِّ عىل كْشُحه وُطوي الغىض، َجمر من أحرِّ عىل قلبه ُطوي بمن
وتهيَّأت ببلوغه نت وتيقَّ فيه، طمعت عما كرًها نفسه ورصف الحنظل، من أمر َغصًصا
دار يف املقربني من ويكون البعث، يوم غًدا يُرسَّ أن لحريٌّ حائل؟ دونها يحل ولم له
هذه من هللا يُعوِّضه وأن امَلطلع، وَهول القيامة َروعات يأمَن وأْن الخلود، وعالم الجزاء

الحرش. يوم األمَن الَقرحة
أهل من الوجه َحسن شابٍّا رأيت قال: الطبيب موىس بن هارون موىس أبو ثني حدَّ
فزاره ظ، التحفُّ َمئونة بينهما سقطت قد هللا يف أخ له وكان الدنيا، وَرفض تعبَّد قد ُقرطبة
بالبُعد معارفه بعض إىل حاجة املنزل لصاحب فعرضت عنده، املبيت عىل وعزم ليلة ذات
وكانت امرأته، مع داره يف الشاب ونزل ُمرسًعا، ينرصف أن عىل لها فنهض منزله، عن
الَعسس مىش أن إىل املقام املنزل رب فأطال با، الصِّ يف للضيف وتِربًا الحسن يف غايًة
يمكنه ال زوجها وأن الوقت، بَفوات املرأة علمت فلما منزله، إىل االنرصاف يُمكنه ولم
ثالث وال نفسها، إىل وَدعتُْه إليه فربزت الفتى، ذلك إىل نفسها تاقت الليلة، تلك املجيء
إصبعه فوضع وجل، عز هللا يف وفكَّر عقلُه إليه ثاب ثم بها فهمَّ وجل، عز هللا إال لهما
املرأة فهال جهنم؟ نار من هذا وأين هذا، ذوقي نفس، يا قال: ثم ع، فتفقَّ الرساج عىل
فانبلج األوىل، الفعلة إىل فعاد اإلنسان، يف املركَّبة الشهوة فعاوَدتْه عاوَدتْه ثم رأت، ما

النار. اصطلمتها قد وسبَّابته الصباح
هللا أن ترى أو عليه؟ كلبت قد شهوة لَفرط إال املبلغ هذا نفسه من هذا بلغ أفتظن

وأعلم. ذلك من ألكرم إنه كال، املقام؟ له يُضيِّع تعاىل
القوُل وشاع وَعِلقته، الُحسن يف مثلها فتًى َعِلقها أنها بها أثق امرأة ثتني حدَّ ولقد
كان ال وهللا، ال فقالت: فينا، يقال ما نحقق هلمي فقال: خاليني يوًما فاجتمعا عليهما،
فما قالت: اْلُمتَِّقنَي﴾، إِالَّ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم يَْوَمِئٍذ ءُ ﴿اْألَِخالَّ هللا: قول أقرأ وأنا أبًدا هذا

حالل. يف اجتمعا حتى قليل َمىض
با، الصِّ يف مفاِركة له كانت بجارية يوًما خال أنه إخواني من ثقة ثني حدَّ ولقد
من َمنحني فيما هللا نعمة ُشكر من إن كال، لها: فقال املعاني، تلك لبعض فتعرضت
خال فيما لغريب هذا إن ولَعْمري، ألمره. هواي أجتنب أن آمايل أقىص كان الذي وصالك

رشه؟ وأتى خريه ذهب قد الذي الزمان هذا مثل يف فكيف األزمان، من
إما فيهما: شك ال وجهني أحد إال — صحيحة وهي — األخبار هذه يف أقدر وما
يُجيب ال فهو عليه، سواه بفضل معرفته واستحكمت الشأن، هذا غري إىل مال قد طبع
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املمتحنني هؤالء عىل طال ولو يومني، وال يوم يف وال كلمتني، وال كلمة يف الغزل دواعي
السبب بانقطاع عصمهم هللا ولكن الِفتنة، هاتف وأجابوا طباُعهم، لجادت به امتحنوا ما
الرشد. واستدعاء القبائح، من به االستعاذة من ضمائرهم يف بما وعلًما لهم نظًرا امُلحرك؛

هو. إال إله ال
يف الشهوة طوالع به انقمعت تجرد وخاطر الوقت، ذلك يف حرضت بصرية وإما

آمني. ويرجوه. يخافه ممن هللا جعلنا لصاحبه. وجل عز هللا أراد لخري الحني، ذلك
ثقات مروان بني من رجال عن مضاء، بن عمرو بن محمد هللا عبد أبو ثني وحدَّ
بن الرحمن عبد اإلمام أن ذكر أنه غانم، بن الوليد العباس أبي إىل الحديث يَسندون
بعده، الخالفة ويل الذي محمد بابنه القرص ف وثقَّ شهوًرا، غزواته بعض يف غاب الحكم
البتة، الخروج يف له يأذن ولم فيه، نهاًرا وقعوده ليًال َمبيته وجعل السطح، يف ورتَّبه
أبو قال السطح، يف معه يبيتان الفتيان أكابر من وفتًى وزيًرا ليلة كل يف معه ورتَّب
نحوها، أو العرشين سن يف وهو بأهله عهده وبُعد طويلًة، مدًة ذلك عىل فأقام العباس:
وغاية سنه يف صغريًا وكان الفتيان، أكابر من فتًى نوبة ليلتي يف َمبيتي وافق أن إىل
عبد بن محمد عىل الليلة أخىش إني نفيس: يف فقلت العباس: أبو قال وجهه، حسن يف
مضجعي أخذت ثم قال: له، وأتباعه إبليس وتَزيني املعصية، بُمواقعة الهالك الرحمن
يف والفتى املؤمنني، أمري حرم عىل امُلطل الداخل السطح يف ومحمد الخارج السطح يف
وال ِنْمُت قد أني يظن وهو أغفل، وال أرقبه فظللُت املطلع، من القريب الثاني الطرف
ساعًة قاعًدا واستوى قام قد رأيتُه الليل من هزيع مىض فلما قال: عليه، باطالعي يشعر
واستوفز، قميصه وَلِبس حني بعد قام ثم منامه، إىل ورجع الشيطان من تعوَّذ ثم لطيفًة،
الرسير، من رجليه ودىلَّ قميصه ولبس الثالثة قام ثم منامه، إىل وعاد نفسه عن نَزعه ثم
يف وابق السطح عن انزل له: فقال فأجابه، باسمه الفتى نادى ثم ساعة، كذلك وبقي
داخله من الباب وأغلق محمد قام نزل فلما له، مؤتمًرا الفتى فقام تحته، الذي الفصيل

خري. مراد فيه هلل أن الوقت ذلك من فعلمت العباس: أبو قال رسيره، إىل وعاد
يحيى، بن هللا عبيد عن مطرف، بن أحمد عن الجسور، بن محمد بن أحمد حدثنا
أبي عن عاصم، بن حفص عن األنصاري، الرحمن عبد بن حبيب عن مالك، عن أبيه، عن
إمام ظله: إال ظلَّ ال يوم ظله يف هللا يُظلهم سبعة قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن هريرة،
حتى منه خرج إذا باملسجد معلَّق قلبُه ورجل وجل، عز هللا عبادة يف نشأ وشاب عادل،
ففاضت خاليًا هللا ذكر ورجل وتفرَّقا، ذلك عىل اجتمعا هللا يف تحابَّا ورجالن إليه، يعود
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صدقة تصدق ورجل هللا، أخاف إني فقال: وجمال حسب ذات امرأة دعته ورجل عيناه،
يمينه. تنفق ما شماله تعلم ال حتى فأخفى

وتألف صورتَه، األبصار تستحسن من بعض فيه مجلس إىل دعيت أني أذكر وإني
َسَحًرا، هذا وكان إليه، فسارعت مكروه، وال منكر دون واملجالسة للحديث أخالقه القلوب
من رجل ومعي أبياٌت، يل فَسنَحْت فكٌر َطرقني زيِّي وأخذت الصبح صليت أن فبعد
إليه، ودفعتها كتبتها ثم أكملتها، حتى أجبه فلم اإلطراق؟ هذا ما يل: فقال إخواني

األبيات: ومن نويُت. كنُت حيث املسري عن وأمسكت

تَ��ْح��ِري��ُق ِف��ي��َك س��رُُّه َوْص��ٍل َوتَ��بْ��ِري��ُد تَ��أِْري��ُق َل��َك َغ��يْ��بُ��ُه ُح��ْس��ٌن أََراَق��َك
تَ��ْف��ِري��ُق يَ��ُك َل��ْم ال��ُق��ْرُب َوَل��ْوَال َوِش��ي��ًك��ا ُف��ْرَق��ًة َل��َك يَ��ْق��تَ��ِض��ي َم��َزاٍر َوُق��ْرَب
ِض��ي��ُق تَ��َض��اِع��ي��ِف��ِه ِف��ي َوَف��ْس��ٌح َوَص��ابً��ا، َع��ْل��َق��ًم��ا َل��َك ُم��ْع��ِق��ٍب َط��ْع��ٍم َوَل��ذَُّة

األبدان، وإتعاب األعمار، إفناء علينا لوجب ثواب وال عقاب وال جزاء يكن لم ولو
بالنعم ابتدأنا الذي الخالق شكر يف القوة واستفراغ الوسع، واستنفاد الطاقة، وإجهاد
واملعرفة والعلم الحواسَّ ووهبنا عَرفناه، به الذي بالعقل علينا وامتنَّ استئهالها، قبل
ملكنا لو الذي التدبري ودبرنا بمنافعها، جارية السماوات لنا ورصف الصناعات، ودقائق
وجعلنا املخلوقات، أكثر عىل لنا وفضَّ لنا، نظره ألنفسنا نظرنا وال إليه، نَهتد لم خلقنا
لعباده يرض لم ثم نستحقها، أن دون الجنة لنا وخلق دينه، ومستقر كالمه مستودع
يَْعَملُوَن﴾، َكانُوا ِبَما ﴿َجَزاءً تعاىل: هللا قال لهم، واجبًة لتكون بأعمالهم إال يدخلوها أن
ا حقٍّ علينا وامتنانه إلينا إحسانه غاية وجعل ِظلِّها، وجه نا وبَرصَّ سبيلها، إىل ورَشدنا
قواها، رزقنا التي الطاعة من أعطانا ما عىل وشكرنا له، الزًما ودينًا قبله، حقوقنا من

له. تفضُّ عىل بفضله وأثابنا
ومقدار ربَّه عرف ومن األلباب. تُكيَِّفه أن يمكن وال العقول، إليه تهتدي ال كرم هذا
وعيده من أتى وقد فكيف الفاني، والحطام الذاهبة اللذات عنده هانت وسخطه رضاه
إليه يَنته لم ما عذابه من علينا وأورد النفوس، له وتذوب األجساد، لسماعه تقشعرُّ ما
الندامة تذهب ال ذاهبة لذة يف الرغبة وما الكريم؟ امَلِلك هذا طاعة عن املذهب فأين أمل؟
وقد التمادي هذا كم وإىل راكبها؟ عن الخزي يزول وال منها، التباعة تفنى وال عنها،
أال نار! إىل وإما جنة إىل فإما القرار، دار إىل الحادي بنا حَدا قد وكأن املنادي، أسمعنا

أقول: ذلك ويف امُلبني. الضالل لهو املكان هذا يف التثبط إن
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ُع��َرِب��ه َوِف��ي ُح��بِّ��ِه ِف��ي َوَع��فَّ َط��َرِب��ه َوَع��ْن َل��ْه��ِوِه َع��ْن أَْق��َص��َر
أََرِب��ه ِم��ْن ال��ظِّ��بَ��اءِ اْق��ِت��نَ��اُص َوَال ��تُ��ُه ِه��مَّ ال��ُم��َداِم ُش��ْرُب َف��َل��يْ��َس
ُح��ج��ِب��ه ِم��ْن َع��َالُه َق��ْد َم��ا يُ��ِزي��َل َوأَْن يُ��ِف��ي��َق أَْن ِل��ْل��َق��ْل��ِب آَن َق��ْد
ِب��ِه ��َراِئ��ُر ال��سَّ تُ��بْ��َل��ى يَ��ْوم ِخ��ي��َف��ُة يُ��ْع��ِج��بُ��ه َع��ِه��ْدُت ��ا َع��مَّ أَْل��َه��اُه
َل��َغ��ِب��ه َع��َل��ى ال��َه��َوى اتِّ��بَ��اَع َع��نْ��ِك َوَدِع��ي ��ِري َوَش��مِّ ِج��دِّي نَ��ْف��ُس، يَ��ا
ُك��َرِب��ِه ِم��ْن ال��َخ��َالِص ِف��ي َس��اِع��يَ��ًة َواْج��تَ��ِه��ِدي ال��نَّ��َج��اِة ِف��ي َوَس��اِرِع��ي
َل��َه��ِب��ِه َوِم��ْن ِض��ي��ِق��ِه ِم��ْن أَنْ��ُج��َو َوأَْن ِف��ي��ِه ِب��ال��َف��ْوِز أَْح��َظ��ى َع��لِّ��َي
ن��ك��ِب��ه َش��بَ��ا تَ��تَّ��ِق��ي أََم��ا َدْه��ُر ال��ْد ِب��ِه ال��ُم��ج��د ِع��ُب ال��الَّ أَيُّ��َه��ا يَ��ا
َع��َج��ِب��ه ِم��ْن ال��زََّم��اُن أََراَك َق��ْد َم��ا ِب��ِه وُِع��ْظ��َت َم��ا ُك��لِّ ِم��ْن َك��َف��اَك
ِب��ُم��ْك��تَ��س��ِب��ه َالِع��بً��ا َوَم��ْك��س��بً��ا َغ��َض��اَرتُ��َه��ا تَ��ْف��نَ��ى َداًرا َع��نْ��َك دَْع
ِب��ُم��ْض��َط��رِب��ه َح��دَُّه��ا نَ��بَ��ا إِالَّ أََح��ٌد َم��َح��لِّ��َه��ا ِف��ي يَ��ْض��َط��ِرْب َل��ْم
َرَه��ِب��ه ِف��ي ال��ُف��َؤاد َوَح��لَّ َل��َوى، َم��ْع��ِرَف��ٍة َح��قَّ ال��ل��ه َع��َرَف َم��ْن
َك��ُم��ْؤتَ��ِش��ِب��ه ال��تُّ��َق��ى َص��ِح��ي��ُح َوَال ِخ��اِل��ِدِه ِم��ثْ��ل ال��ُم��ْل��ِك ُم��نْ��ق��ِض��ي َم��ا
َك��ِذِب��ه ِم��ْن ال��َك��َالِم ِص��ْدُق َوَل��يْ��َس َك��َف��اِس��ِق��ِه��ْم ال��َوَرى تَ��ِق��يُّ َوَال
َغ��َض��ِب��ه ُم��تَّ��َق��ى ال��ل��ه ِم��َن نَ��ْخ��َش َوَل��ْم ال��ِع��َق��اِب ِم��َن أَِم��نَّ��ا َف��َل��ْو
ُم��ْح��تَ��ق��ِب��ه ال��َك��َالِم َج��اِن��ي ِل��ُك��لِّ ُخ��ِل��َق��ْت الَّ��ِت��ي نَ��اَرُه نَ��َخ��ْف َوَل��ْم
َع��ِق��ِب��ه َع��َل��ى ال��َه��َوى َوْف��ِد َوَردُّ َط��اَع��ِت��ِه لُ��ُزوُم َف��ْرًض��ا َل��َك��اَن
ِب��ُم��ْرتَ��ق��ِب��ه تَ��ْف��ِن��ي��ُدنَ��ا يَ��ْل��َح��َق َوأَْن ال��بَ��َق��اءِ ِف��ي ال��زُّْه��ِد ��ُة َوِص��حَّ
َح��َط��ِب��ه ِف��ي ��َواِظ ال��شُّ َك��ِف��ْع��ِل ـ��ِل��ِه ِب��أَه��ـ ال��زََّم��اِن ِف��ْع��َل َرأَيْ��نَ��ا َف��َق��ْد
تَ��َع��ِب��ه ِم��ْن ال��َك��ِري��ِه ِف��ي َراَح��تُ��ُه ُم��ْه��َج��تُ��ُه اِإلَل��ِه ِف��ي ُم��تْ��ِع��ٍب َك��ْم
َط��َل��ِب��ه َع��ْن ال��َم��نُ��وُن َع��َداُه نْ��يَ��ا ال��دُّ َزْه��َر ِب��اْج��ِت��َه��اِدِه َوَط��اِل��ٌب
َس��بَ��ِب��ه ِم��ْن يَ��َخ��اُف َم��ا ِب��ِه َح��لَّ َج��َدل ِذي ابْ��تَ��َغ��اُه َم��ا وُم��ْدِرٌك
َع��َط��ِب��ه َع��َل��ى بَ��ْح��ثُ��ُه َف��ِإنَّ��َم��ا ِل��بُ��ْغ��يَ��ِت��ِه َج��اِه��ٌد َوبَ��اِح��ٌث
ُرتَ��ِب��ه ذَُرى ِم��ْن ��ْف��ِل ال��سُّ إَِل��ى َص��اَر َم��ِل��ًك��ا َس��اِم��يً��ا ال��َم��ْرءَ تَ��َرى بَ��يْ��نَ��ا
َق��َص��ِب��ه ِف��ي ال��نُّ��ُم��وِّ ُح��ْس��ن يَ��ن��م أَْن َع��َم��ٌل َف��ْوَق��ُه ِل��ل��رج��ِل َك��ال��زَّْرِع
َه��َرِب��ه! ِف��ي يَ��ِج��دُّ ِج��دٍّ إِثْ��ِر ِف��ي َوَش��ًج��ا أًَس��ى نَ��ْف��س��ُه َق��اَط��ع َك��ْم
أََدِب��ه؟ ُح��َل��ى ِف��ي ال��لُّ��بِّ ذَا يَ��ِزي��ُد َع��ج��ٌب زاَِج��ٌر ذَاَك ِف��ي أََل��يْ��َس
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َع��ِق��ِب��ه؟ ِم��ْن ال��ُم��ْس��تَ��ِق��ي��ِم َع��ِن َع��اَج إِذَا ِل��ْل��ُم��ِس��يءِ َوال��نَّ��اُر َف��َك��يْ��َف
ِري��بَ��ه ِم��ْن ال��َخ��ِف��يَّ َويُ��بْ��ِدي ال��ل��ه يَ��ْف��َض��ُح��ُه ال��ِح��َس��اِب َع��ْرَض َويَ��ْوَم
نَ��َش��ِب��ه م��ْن ِب��ال��َم��ِزي��ِد َم��ْوُص��وَل��ًة َرْح��َم��تَ��ه اِإلَل��ُه َح��بَ��اُه َق��ْد َم��ْن
ُك��تُ��ِب��ه ِف��ي َع��نْ��ُه ال��ل��ه نَ��َه��ى ِف��ي��َم��ا يُ��َص��رُِّف��َه��ا َج��ْه��ِل��ِه ِم��ْن َف��َص��اَر
َح��َرِب��ه؟ َوِف��ي َويْ��ِل��ِه ِف��ي ِب��ال��َوْق��ِع َغ��ًدا ال��ِع��بَ��اِد أَْح��َرى َه��ذَا أََل��يْ��َس
َك��ثَ��ِب��ه ِف��ي ال��َوِري��ِد َك��َح��بْ��ِل ِف��ي��نَ��ا ُق��ْدَرتِ��ه َل��ِط��ي��ُف ِل��َربٍّ ُش��ْك��ًرا
َع��َرِب��ه َوِم��ْن ُع��ْج��ِم��ِه ِم��ْن َك��اَن َم��ْن أَْج��َم��ع��ِه��ْم ال��زََّم��اِن أَْه��ل َراِزق
نُ��وِب��ه ِف��ي ِل��ل��زََّم��اِن َوِق��ْم��ِع��ِه ��ِل��ِه تَ��َف��ضُّ ِف��ي ل��ل��ه َوال��َح��ْم��ُد
ُش��ُه��ِب��ه َوِم��ْن َم��اِئ��ِه ِم��ْن ال��َج��وِّ ِف��ي َوَم��ْن ��َم��اءَ َوال��سَّ األَْرَض أَْخ��َدَم��نَ��ا
ُم��ْح��تَ��ط��ِب��ه َغ��يْ��ُر ال��ح��ْم��َل يَ��ْح��م��ُل َال نَ��اِح��يَ��ًة َع��َص��اُه َم��ْن َودَْع َف��اْس��َم��ْع

أيًضا: وأقول

اْخ��ِض��َراُرَه��ا يَ��ذِْوي َس��ْوَف َع��يْ��ٍش َغ��َض��اَرَة ُم��َع��اُرَه��ا ُم��ْس��تَ��َردٌّ ُدنْ��يَ��ا أََع��اَرتْ��َك
َم��َزاُرَه��ا؟ ال��َم��نَ��ايَ��ا ُده��م َم��ْن َح��اَن َوَق��ْد ِع��ي��َش��ًة ال��رَّأْي ال��ُم��ْح��ِك��ُم يَ��تَ��َم��نَّ��ى َوَه��ْل
اْع��ِت��بَ��اُرَه��ا؟ َع��ايَ��نَ��تْ��ُه ِف��ي��َم��ا َط��اَل َوَق��ْد َس��اَع��ة َه��ْج��َع��ة ال��َع��يْ��ُن تَ��ل��ذُّ َوَك��يْ��َف
َق��َراُرَه��ا؟ ِف��ي��َه��ا َل��يْ��َس أَْن اْس��تَ��يْ��َق��نَ��ْت َق��ْد نُ��ْق��َل��ٍة َداِر ِف��ي ال��نَّ��ْف��ُس تَ��َق��رُّ َوَك��يْ��َف
َم��َح��اُرَه��ا؟ أَيْ��َن ال��َم��ْوِت بَ��ْع��َد تَ��ْدِر َوَل��ْم ِف��ْك��َرٍة َخ��اِط��ُر األَْرِض ِف��ي َل��َه��ا َوأَنَّ��ى
اْزِدَج��اُرَه��ا؟ ال��َع��ذَاَب ��ي��َه��ا تَ��َوقِّ ِف��ي أََم��ا َش��اِغ��ٌل؟ ِل��ْل��َف��ْوِز ��ْع��ِي ال��سَّ ِف��ي َل��َه��ا أََل��يْ��َس
أَُواُرَه��ا يُ��ْط��َف��ى َل��يْ��َس نَ��اٍر َح��رِّ إَِل��ى َس��اَع��ٍة َل��ْه��ُو َق��اَدَه��ا نُ��ُف��وٌس َف��َخ��ابَ��ْت
َم��َداُرَه��ا إَِل��يْ��ِه أَْض��َح��ى َم��ا َغ��يْ��ِر إَِل��ى ُم��بَ��اِدٌر َح��ِث��ي��ٌث َح��اٍد َس��اِئ��ٌق َل��َه��ا
َس��َف��اُرَه��ا ِس��َواُه ِف��ي َوْج��ًه��ا َوتَ��ْق��ِص��ُد َغ��يْ��َرُه تَ��ْط��لُ��ُب َوِه��َي ِألَْم��ٍر تُ��َراُد
ُق��َص��اُرَه��ا؟ ال��َع��ذَاَب أَنَّ أَيْ��َق��نَ��ْت َوَق��ْد ِق��يَ��اُم��َه��ا يَ��ُس��وءُ ِف��ي��َم��ا أَُم��ْس��ِرَع��ة
َواْغ��ِت��َراُرَه��ا ُط��ْغ��يَ��انُ��َه��ا ��َه��ا َش��فَّ َل��َق��ْد ِب��َف��ْض��َل��ٍة َوتُ��ْع��نَ��ى َم��ْف��ُروًض��ا تُ��َع��طِّ��ُل
ن��ف��اُرَه��ا ال��نَّ��َج��اُح ِم��نْ��ُه َل��َه��ا ��ا َوَع��مَّ ُس��ُك��ونُ��َه��ا ال��بَ��َالءُ ِم��نْ��ُه َل��َه��ا َم��ا إَِل��ى
ِف��َراُرَه��ا َع��نْ��َه��ا َج��دَّ ُدنْ��يَ��ا َوتَ��تْ��بَ��ُع ِل��ُرْش��ِدَه��ا َدَع��اَه��ا َربٍّ َع��ْن َوتُ��ْع��ِرُض
نَ��اُرَه��ا تَ��ْخ��م��ُد َل��يْ��َس َداٌر َف��ل��ل��ه ِب��َرْج��َع��ٍة بَ��اِدْر ال��َم��ْغ��ُروُر، أَيُّ��َه��ا َف��يَ��ا
اْخ��ِت��يَ��اُرَه��ا ال��ُع��ُق��وِل َم��ْح��ِض َع��َل��ى َدِل��ي��ٌل َخ��اِل��ٍد ُدوَن َف��اِن��يً��ا تَ��تَ��َخ��يَّ��ْر َوَال
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َع��َواُرَه��ا يَ��ْخ��َف��ى َل��يْ��َس ُس��بُ��ًال َوتَ��ْس��ل��ُك تَ��َرْك��تَ��ُه ِف��ي��َم��ا ال��َح��قَّ أَنَّ أَتَ��ْع��َل��ُم
َع��ثَ��اُرَه��ا ِف��ي��َه��ا ال��رِّْج��ل يُ��ْؤذَى ِل��بَ��ْه��َم��اءَ ِض��لَّ��ًة ال��َم��نَ��اِه��ِج بَ��يْ��َض��اءَ َوتَ��تْ��ُرُك
ُم��ْس��تَ��ثَ��اُرَه��ا يَ��نْ��َق��ِض��ي َال انْ��َق��َض��ى َم��ا إِذَا ِب��نَ��َداَم��ٍة ُم��ْع��ِق��ٍب ِب��َل��ْه��ٍو تُ��َس��رُّ
وََع��اُرَه��ا ال��ذُّنُ��وِب ِت��بَ��اَع��اُت َوتَ��بْ��َق��ى ُك��لُّ��َه��ا َوال��َم��َس��رَّاُت ال��لَّ��يَ��اِل��ي َوتُ��ْف��نَ��ى
اْس��ِت��تَ��اُرَه��ا؟ ال��ُخ��ُط��وِب َس��رِّ ِم��ْن تَ��بَ��يَّ��َن َف��َق��ْد ُم��ْس��تَ��يْ��ِق��ٌظ َم��ْغ��بُ��وُن يَ��ا أَنْ��َت َف��َه��ْل
َم��نَ��اُرَه��ا تَ��َج��لَّ��ى َق��ْد إِذْ نَ��َواِه��ي��ِه َواْج��تَ��ِن��ْب َربِّ��َك ِرْض��َواِن إَِل��ى ��َل َف��َع��جِّ
ِس��َراُرَه��ا ِف��ي��ِك َس��اءَ ِب��ُدنْ��يَ��ا َوتُ��ْغ��َرى ِب��َالِع��ٍب َع��نْ��ِك ال��دَّْه��ِر ُم��ُروُر يَ��ِج��دُّ
ِديَ��اُرَه��ا! ُم��ْق��ِف��َرات ِم��نْ��َه��ا َوَه��اِت��ي��َك َق��بْ��َل��نَ��ا ال��دَّْه��ُر َغ��رََّه��ا َق��ْد ��ٍة أُمَّ َف��َك��ْم
اْع��ِت��بَ��اُرَه��ا ِل��ْل��ُع��ُق��وِل ال��ُم��ذَكِّ��ي َف��ِإنَّ ِب��ِه َواْع��تَ��ِب��ْر َم��َض��ى َق��ْد َم��ا َع��َل��ى تَ��ذَكَّ��ْر
انْ��ِت��َص��اُرَه��ا األََع��اِدي ِف��ي َض��َم��انً��ا َوَك��اَن َوَط��اِل��ٍب بَ��اٍغ ُك��ل ذَراَه��ا تَ��َح��اَم��ى
ُم��ْس��تَ��َع��اُرَه��ا م��ْل��ِك��ِه ِذي إَِل��ى َوَع��اَد َش��ْم��لُ��َه��ا َوانْ��َش��تَّ األَْرِض ِب��بَ��ْط��ِن تَ��َواَف��ْت
ِش��َع��اُرَه��ا! وه��و ال��َق��ْص��ِد ِف��ي ��َرٍة ُم��َش��مِّ َم��ِن��يَّ��ٍة َع��ْن َغ��ْف��َل��ٍة ِف��ي َراِق��ٍد َوَك��ْم
ثَ��اُرَه��ا ال��َع��ْرِش ِذي ِع��نْ��َد بَ��أَيْ��ٍد ُم��ِدلٍّ ُم��تَ��َس��لِّ��ٌط نَ��اَل��َه��ا َق��ْد َوَم��ْظ��َل��َم��ٍة
اْزِوَراُرَه��ا إَِل��يْ��َك بَ��اٍد أَنَّ��َه��ا َع��َل��ى َس��اِع��يً��ا ُدنْ��يَ��اَك َح��اَوْل��َت إِذَا أََراَك
اْع��ِت��ذَاُرَه��ا يَ��ِص��حُّ َال أَنَ��اًة َوتُ��بْ��ِدي ال��َونَ��ى يُ��ْق��ِع��ُدَك ال��رَّْح��َم��ِن َط��اَع��ِة َوِف��ي
ح��ذَاُرَه��ا َع��َل��يْ��َك َف��ْرٌض الَّ��ِت��ي َوتَ��نْ��َس��ى َوتَ��نْ��َق��ِض��ي َس��تَ��ْف��نَ��ى إِْخ��َوانً��ا تُ��َح��اِذر
اْض��ِط��َراُرَه��ا َح��لَّ األَْق��َداُر إِذَا ُم��ِب��ي��نً��ا َظ��اِه��ًرا ال��تَّ��بَ��رَُّم ِم��نْ��َك أََرى َك��أَنِّ��ي
َخ��يَ��اُرَه��ا؟ يَ��َديَّ ِف��ي ِم��ْل��ًك��ا َك��اَن َم��َض��ْت ِب��أَْع��ُص��ٍر ِل��ي َم��ْن ال��َم��ْرءُ: يَ��ُق��وُل ُه��نَ��اَك
اْح��ِت��َض��اُرَه��ا ِف��ي��َه��ا ال��نَّ��ْف��َس يُ��َواِف��ي َع��ِص��ي��ٌب ِوْرُدُه أََظ��لَّ��َك َق��ْد ِل��يَ��ْوٍم تَ��نَ��بَّ��ْه
انْ��ِه��يَ��اُرَه��ا ِف��ي��ِه اآلَم��اِل ِم��َن َوإنَّ ُم��َخ��اِل��ٍط ُك��لُّ ِم��نْ��َك ِف��ي��ِه َ تَ��بَ��رَّأ
اْغ��ِب��َراُرَه��ا ِل��ْل��ُع��يُ��وِن َع��َل��يْ��َه��ا يَ��لُ��وُح َم��َق��رَُّه��ا َض��نْ��ٍك َظ��ْل��َم��اء ِف��ي َف��أُْوِدع��ت
ِخ��َم��اُرَه��ا ال��َح��يَ��اِة َوْج��ِه َع��ْن ُح��طَّ َوَق��ْد ُم��ْف��َرًدا ال��ُم��نَ��ادى تَ��ْدِري َف��َال ت��ن��ادى
اْش��ِت��َه��اُرَه��ا يَ��ْخ��َف��ى َل��يْ��َس َح��ْش��ٍر َوَس��اَع��ة ُم��ْف��ِزٍع َش��ِدي��ٍد يَ��ْوٍم إَِل��ى تُ��نَ��ادى
انْ��ِت��َش��اُرَه��ا ِف��ي��نَ��ا َوانْ��ثَ��اَل َص��َح��اِئ��ُف��نَ��ا، ��َع��ْت َوُج��مِّ ال��ُوُح��وُش ِف��ي��ِه ُح��ِش��َرْت إِذَا
اْس��ِت��َع��اُرَه��ا ال��َج��ِح��ي��ِم نَ��اِر ِم��ْن َوأُذِْك��ي َوأُْزلِ��َف��ْت ِف��ي��ِه ال��َج��نَّ��اُت َوُزيِّ��نَ��ْت
انْ��ِك��َداُرَه��ا ال��نُّ��ُج��وِم ُزْه��ِر َم��ْن َوأَْس��َرَع ��َح��ى ِب��ال��ضُّ ال��ُم��ِن��ي��َرُة ��ْم��ُس ال��شَّ َرِت َوُك��وِّ
انْ��ِت��ثَ��اُرَه��ا ِم��نْ��ُه َك��اَن أَْم��ٌر َح��لَّ َوَق��ْد انْ��ِت��َظ��اُم��َه��ا ِم��نْ��ُه َك��اَن أَْم��ٌر َج��لَّ َل��َق��ْد
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ِع��َش��اُرَه��ا َم��اِل��ِك��ي��َه��ا ِم��ْن ُع��طِّ��َل��ْت َوَق��ْد َل��ْت بُ��دِّ َواألَْرُض األَْج��بَ��اُل، َوُس��يِّ��َرِت
إَِس��اُرَه��ا يُ��َف��كُّ َال ِل��َداٍر ��ا َوإِمَّ نَ��ِع��ي��ُم��َه��ا يَ��ْف��نَ��ى َل��يْ��َس ِل��َداٍر ��ا َف��ِإمَّ
َوِص��َغ��اُرَه��ا ِك��بْ��ُرَه��ا ال��َم��َع��اِص��ي َف��تُ��ْح��ص��ى ُم��َع��اق��ب َرِف��ي��ٍق َج��بَّ��اٍر ِب��َح��ْض��َرِة
ِك��بَ��اُرَه��ا ُه��نَ��اَك أَْه��ِل��ي��َه��ا َوتُ��ْه��ِل��ُك ِص��َغ��اِرَه��ا َج��اِن��ي ال��بَ��ْع��ِث يَ��ْوَم َويَ��نْ��َدُم
َوِج��َه��اُرَه��ا إِْس��َراُرَه��ا اْس��تَ��َوى َم��ا إِذَا نُ��ُف��وُس��َه��ا َوتُ��ْح��ي��ا أَْج��َس��اٌد َس��تُ��ْغ��بَ��ُط
ُع��َق��اُرَه��ا َح��َالًال َداًرا َوأَْس��َك��نَ��ُه��ْم َوَف��ْض��لُ��ُه اِإلَل��ِه َع��ْف��ُو ��ُه��ْم َح��فَّ إِذَا
َوح��م��اُرَه��ا َط��ْرُف��َه��ا َس��ب��ق ِب��َح��ْل��بَ��ة اْس��تَ��َوى إِذَا ال��ُف��ُس��وِق أَْه��ُل َس��يَ��ْل��َح��ُق��ُه��ْم
اْق��ِت��َص��اُرَه��ا ال��ُح��ُظ��وِظ أَْه��ِل َع��َل��ى يُ��َظ��نُّ الَّ��ِت��ي ِب��ُدنْ��يَ��اُه��م نْ��يَ��ا ال��دُّ بَ��نُ��و يَ��ِف��رُّ
ِذَم��اُرَه��ا يُ��ْح��َم��ى ال��بَ��ذِْل ِب��َغ��يْ��ِر َوَل��يْ��َس ُع��ُق��وُق��َه��ا ِف��ي��َه��ا ال��ِب��رِّ َخ��يْ��ُر األُمُّ ِه��َي
َواْع��ِت��َم��اُرَه��ا ُق��ْربُ��َه��ا إِالَّ ال��ُه��ْل��ُك َوَم��ا ُم��ِه��ي��نُ��َه��ا إِالَّ ال��َح��ظَّ ِم��نْ��َه��ا نَ��اَل َف��َم��ا
اْخ��ِت��بَ��اُرَه��ا ال��ذَِّك��يِّ ِل��لُّ��بِّ بَ��اَن َوَق��ْد َط��اِم��ٍع بَ��ْع��َد َط��اِم��ٌع ِف��ي��َه��ا تَ��َه��اَف��َت
ِغ��َم��اُرَه��ا يَ��ْج��تَ��ِن��بْ��َك اْع��ِت��َم��اٍر ذَا َل��َه��ا تَ��ُك��ْن َوَال ال��َح��اِدثَ��اِت، ِل��َغ��ْم��ِر تَ��َط��اَم��ْن
ع��يَ��اُرَه��ا ال��َج��ِل��يِّ ال��َع��ْق��ِل ِف��ي َص��حَّ َف��َق��ْد تَ��َرى ِب��َم��ا ِم��نْ��َه��ا تَ��ْغ��تَ��رَّ أَْن ِوإِيَّ��اَك
اْج��ِت��َراُرَه��ا يُ��ْس��تَ��َط��اُب نَ��ْف��ٍس َوَل��ذََّة ًة ُع��دَّ يَ��بْ��ُغ��وَن األَْرِض ُم��لُ��وَك َرأَيْ��ُت
َص��َغ��اُرَه��ا َج��مَّ ��َغ��اُر ال��صَّ ِل��ُم��تْ��ِب��ِع��ِه ُم��بْ��تَ��َغ��اُه��م ِف��ي ال��َق��ْص��ِد َط��ِري��َق َوَخ��لُّ��وا
اْخ��ِت��َص��اُرَه��ا ال��َخ��َالِص ِب ِل��ُط��الَّ َم��ِك��ي��ٍن بَ��ِق��يَّ��ة نَ��ْه��َج يَ��بْ��ُغ��وَن الَّ��ِت��ي َوإِنَّ
انْ��ِك��َس��اُرَه��ا؟ ال��رَِّج��اِل ��اِت ه��مَّ َص��اَن إِذَا َص��ْونُ��َه��ا َص��حَّ ��ٌة ِه��مَّ إِالَّ ال��ِع��زُّ َه��ِل
َوَق��اُرَه��ا؟ بَ��اٍد ال��نَّ��ْف��ِس َغ��ِن��يُّ َق��نُ��وٌع، ُم��تَ��َوكِّ��ٌل اْم��ُرٌؤ إِالَّ َراِب��ٌح َوَه��ْل
اْص��ِط��بَ��اُرَه��ا َويَ��ْف��نَ��ى ذَْرًع��ا، ِب��َه��ا تَ��ِض��ي��ُق َوِف��ْك��َرة َخ��ْوًف��ا ال��م��ل��ِك وَالَة َويَ��ْل��َق��ى
ُخ��َم��اُرَه��ا يُ��ِف��ي��َق إِْن َم��ا ِب��نَ��ا أََح��اَط��ْت َس��ْك��َرًة َوَل��ِك��ْن َه��ذَا نَ��َرى َع��يَ��انً��ا
َوِق��َف��اُرَه��ا؟ َم��ْع��ُم��وُرَه��ا ِع��ْل��ِم��ِه َوِف��ي َس��ْق��َف��َه��ا األَْرِض َع��َل��ى ال��بَ��اِن��ي َم��ِن تَ��َدبَّ��ْر:
َق��َراُرَه��ا؟ َع��َل��يْ��ِه يُ��بْ��نَ��ى َع��َم��ٍد ِب��َال أَْم��ُرُه َواألَْرَض األَْج��َراَم يُ��ْم��ِس��ُك َوَم��ْن
َونَ��َه��اُرَه��ا؟ َل��يْ��لُ��َه��ا َل��َديْ��َه��ا َف��َص��حَّ ِب��ِح��ْك��َم��ٍة ِف��ي��َه��ا ال��تَّ��ْدِب��ي��َر َر َق��دَّ َوَم��ْن
َوثِ��َم��اُرَه��ا؟ َح��بُّ��َه��ا يُ��َغ��ذَّى َف��ِم��نْ��َه��ا َوْج��ِه��َه��ا ُص��َف��ِح ِف��ي األَْم��َواَه َف��تَ��َق َوَم��ْن
َوب��َه��اُرَه��ا؟ َوْرُدَه��ا ِف��ي��َه��ا َف��أَْش��َرَق نَ��بْ��ِت��َه��ا نَ��وِر ِف��ي األَْل��َواَن َص��يَّ��َر َوَم��ْن
اْح��ِم��َراُرَه��ا ال��لِّ��َح��اَظ يَ��ْغ��َش��ى َم��ا َوِم��نْ��ُه��نَّ بَ��ِص��ي��ص��ُه يَ��ُروُق ُم��ْخ��َض��رٌّ َف��ِم��نْ��ُه��نَّ
انْ��ِف��َج��اُرَه��ا؟ ��َالِب ال��صِّ ��مِّ ال��صُّ ِم��َن َف��ثَ��اَر تَ��َك��لُّ��ٍف ُدوَن األَنْ��َه��اَر َح��َف��َر َوَم��ْن
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اْص��ِف��َراُرَه��ا؟ ِب��ال��ع��ِش��يِّ َويَ��بْ��ُدو ُغ��ُدوٍّا ابْ��ِي��َض��اُض��َه��ا ال��ُم��ِن��ي��َر ��ْم��َس ال��شَّ َرتَّ��َب َوَم��ْن
َم��َداُرَه��ا؟ اْس��تَ��َق��اَم َح��تَّ��ى َوأَْح��َك��َم��َه��ا َج��ْريُ��َه��ا َف��اْم��تَ��دَّ األَْف��َالَك َخ��َل��َق َوَم��ْن
اْف��ِت��َق��اُرَه��ا؟ ِس��َواُه َح��يٍّ إَِل��ى َف��َل��يْ��َس َرِزيَّ��ٌة ِب��ال��ُع��ُق��وِل ��ْت أََل��مَّ إِْن َوَم��ْن
َوائْ��ِت��َم��اُرَه��ا ُم��نْ��َق��اَدة ُم��ْل��ُك��َه��ا َل��ُه َخ��اِل��ٍق نَ��ْح��َو َراِج��ًع��ا َه��ذَا ُك��لَّ تَ��ِج��ْد
اْق��ِت��َداُرَه��ا ِف��ي��َه��ا ال��َع��ْج��ِز بَ��ْع��َد َف��أَْم��َك��َن أَنْ��ِب��يَ��اِئ��ِه ِف��ي اآليَ��اِت َل��نَ��ا أَبَ��اَن
َواتِّ��َغ��اُرَه��ا إِثْ��َغ��اُرَه��ا َح��ل��َه��ا َوَم��ا ِح��ْك��َم��ٍة ِب��أَْل��َف��اِظ أَْف��َواًه��ا َف��أَنْ��َط��َق
ُح��َواُرَه��ا ِم��نْ��َه��ا ال��ِح��ي��ِن ِف��ي َوأَْس��َم��َع��ُه��ْم نَ��اَق��ًة ال��ِح��َج��اَرِة ُص��مِّ ِم��ْن َوأَبْ��َرَز
ِق��َداُرَه��ا ال��َه��َالِك ِب��أَْس��بَ��اِب أَتَ��اَه��ا ُع��ْص��بَ��ٌة َوتَ��ْك��ُف��َر أَْق��َواٌم ِل��يُ��وِق��َن
انْ��ِح��َس��اُرَه��ا ِف��ي��ِه األَْم��َواِج ِم��َن َوبَ��اَن تَ��َك��لُّ��ٍف ُدوَن ال��بَ��ْح��َر ِل��ُم��وَس��ى َوَش��قَّ
َواْع��ِت��َراُرَه��ا إِْح��َراُق��َه��ا يُ��ْؤِذِه َف��َل��ْم َخ��ِل��ي��َل��ُه األَت��وِن نَ��اِر ِم��ْن َوَس��لَّ��َم
ِش��َراُرَه��ا ال��ُف��ُس��وَق أَبْ��َدى ��ٌة أُمَّ ِب��ِه َه��َدْت َوَق��ْد نُ��وًح��ا ال��طُّ��وَف��اِن ِم��َن ��ى َونَ��جَّ
َوب��َداُرَه��ا َل��ُه ُم��ْل��ًق��ى َف��تَ��ْع��ِس��ي��ُرَه��ا َوابْ��نَ��ُه ِب��أَيْ��ٍد َداُوًدا َوَم��كَّ��َن
ِح��َواُرَه��ا ��َم��اءِ ال��سَّ َط��يْ��ِر ِم��ْن َوُع��لِّ��َم ِألَْم��ِرِه ال��ِب��َالِد َج��بَّ��اَر َوذَلَّ��َل
ُم��َغ��اُرَه��ا ال��ِب��َالِد أَْق��َص��ى ِف��ي َوَم��كَّ��َن أَْح��َم��د ��َة أُمَّ ِب��ال��ُق��ْرآِن ��َل َوَف��ضَّ
ُم��َع��اُرَه��ا يُ��خ��ل َال َح��قٍّ ِب��آيَ��اِت ��ُه َوَخ��صَّ ��َم��اءِ ال��سَّ بَ��ْدَر َل��ُه َوَش��قَّ
َم��نَ��اُرَه��ا ال��َه��َالِك ُق��ْط��ِب َع��َل��ى َوَك��اَن ِب��ِه أَْربَ��اِب��نَ��ا ُك��ْف��ِر ِم��ْن َوأَنْ��َق��ذَنَ��ا
ِش��َراُرَه��ا؟ تَ��َراَم��ى نَ��اٍر ِم��ْن ِل��نَ��ْس��َل��َم َويْ��َح��نَ��ا ال��َج��ْه��َل نَ��تْ��ُرُك َال بَ��الُ��نَ��ا َف��َم��ا

أمرك، عند ووقوًفا تك، ملرسَّ وتقمنًا لك، إيجابًا تذكَّرته ما انتهى — هللا أعزك — هنا
فيها، القول ويُكثرون الشعراء يذكرها أشياء الرسالة هذه يف لك أورد أن أمتنع ولم
صفة يف اإلفراط مثل: التفسري، ومنعمات أبوابها، يف ومفردات وجوهها، عىل موفيات
الغذاء وانقطاع البتة، النوم وعدم السفار، تروي وأنها باألمطار، الدموع وتشبيه النحول،
لكل هللا جعل وقد ، حدٌّ يشء ولكل له، وجه ال وكذب لها، حقيقة ال أشياء أنها إال جملًة،
دونها، أو الذرة قوام يف لكان يصفونه حيث صار ولو يعُظم قد والنحول قدًرا. يشء
لهلك، أسبوعني الغذاء عدم لو ولكن ليايلَ، يتصل قد والسهر املعقول، حد عن ولخرج
والطعام الروح، غذاء النوم ألن الطعام؛ عن الصرب من أقل النوم عن الصرب قلنا: وإنما
رأيت فقد املاء وأما األغلب. عىل حكينا ولكنا كليهما، يف يشرتكان كانا وإن الجسد، غذاء
بما ويكتفي القيظ، حمارَّة يف أسبوعني املاء عن يصرب بُقرطبة جاَرنا البنَّاء ميسوًرا أن

رطوبة. من غذائه يف
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املاء يرشب ال كان من يعرف كان أنه جحاف بن الرحمن عبد أبو القايض وحدثني
شهًرا.

أصًال، سواها وجود يمكن ال التي املعلومة الحقائق عىل رسالتي يف اقترصت وإنما
عن أخرج لئال بها يكتفى كثرية أشياء املذكورة الوجوه هذه من أوردت قد أني وعىل
مكنيٍّا الرسالة هذه يف لهم أخباًرا إخواننا من كثري وسريى ومذهبهم. الشعر أهل طريقة
امَللكان، يكتبه مما تعاىل هللا أستغفر وأنا ابتدائها، يف رشطنا ما عىل أسمائهم من فيها
لم إن ولكنه عمله، من كالمه أن يعلم من استغفار وشبهه، هذا من الرقيبان ويحصيه
فليس وإال ، امَلْعفوِّ اللَّمم من — هللا شاء إن — فهو املرء؛ به يؤاخذ ال الذي اللغو من يكن
التي الكبائر من فليس حال كل وعىل العذاب. عليها يتوقع التي والفواحش السيئات من

فيها. النص ورد
خالف إنه ويقول: هذا ملثل تأليفي عيلَّ امُلتعصبني بعُض عيلَّ سيُنكر أنه أعلم وأنا
وجل: عز هللا قال قصدته، ما غري يفَّ يَظنَّ أن ألحد أُِحلُّ وما وجهته، عن وتجاىف طريقته،

إِثٌْم﴾. الظَّنِّ بَْعَض إِنَّ الظَّنِّ َن مِّ َكِثريًا اْجتَِنبُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
يحيى عن وضاح، ابن ثنا دليم: أبي ابن ثنا الجسوري: بن محمد بن أحمد وحدثني
أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن الكعبي، رشيح أبي عن املكي، الزبري أبي عن أنس، بن مالك بن

الكذب. أكذب فإنه والظن؛ إياكم قال:
عن هريرة، أبي عن األعرج، عن امَلقربي، سعيد أبي بن سعيد عن مالك، إىل وبه

ليصمت. أو خريًا فليُقل اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
ثنا األزدي: يوسف بن هللا عبد ثنا إسحاق: بن محمد بكر أبو صاحبي وحدثني
اإلمام الفرج بن إسحاق بن محمد بن عيل بن العزيز عبد عدي أبو ثنا عائذ: بن يحيى
الغالبي: زكريا بن محمد ثنا املرصي: دحيم بن القاسم بن الحسن عيل أبو حدثنا بمرص:
بن عمر وضع قال: أنه املسيب بن سعيد عن قتادة، عن بكر، أبو ثنا العباس: أبو ثنا
أخيك أمر ضع منها: الحكمة؛ من كلمة عرشة ثماني للناس — عنه ريضهللا — الخطاب
ا رشٍّ مسلم امرئ يف من خرجت بكلمة تظن وال عليه، يغلبك ما يأتيك حتى أحسنه عىل

محمًال. الخري يف لها تجد وأنت
فإني وبالجملة املؤمنني، أمري وأدب ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وأدب هللا أدب — هللا أعزك — فهذا
املحارم واجتنب بها، املأمور الفرائض أدَّى ومن أعجميٍّا، نسًكا أنسك وال باملراياة، أقول ال
ودعني اإلحسان، اسم عليه وقع فقد الناس؛ وبني بينه فيما الفضل ينس ولم عنها، املنهي

هللا. وحسبي ذلك. سوى مما
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وبقاء يشء حفظ وإن القلب، وفراغ الذرع، خالء مع هو إنما هذا مثل يف والكالم
ذهني أن تعلم فأنت ودهمني؛ مىض ما عىل لعجٌب خاطري ملثل فائت وتذكر رسم
الزمان، وتغري األوطان، عن والخالء الديار، نبوِّ من فيه نحن بما مهرص وبايل متقلب،
والخروج الوفر، وذهاب األيام، وتبدل األحوال، وفساد اإلخوان، وتغري السلطان، ونكبات
املال وذهاب البالد، يف والغربة واألجداد، اآلباء مكاسب واقتطاع والتالد، الطارف عن
ومدافعة األهل، موضع إىل الرجوع عن واليأس والولد، األهل صيانة يف والفكر والجاه،
عودنا. ما أفضل إىل وأعادنا إليه، إال الشاكني من هللا جعلنا ال األقدار، وانتظار الدهر،
بنا املحيطِة ومواهبه تحيَّف، الذي من أعظم ترك والذي أخذ، مما ألكثر أبقى الذي وإن
يف لنا ُحكَم وال وعطاياه، ِمنََحه والكلُّ ُشكُرها، يُؤدَّى وال تُحد، ال غمرتنا التي ونعمه
وآخًرا، أوًال الحمد وله ُمعريها. إىل فراجعة عارية وكل منقلبنا. وإليه منه، ونحن أنفسنا

أقول: وأنا وبدءًا، وعوًدا

ال��ُم��ْس��تَ��َض��اِم ِث��يَ��اَب أَْل��بَ��ْس َف��َل��ْم َوِدْرًع��ا ِح��ْص��نً��ا ِل��ي ال��يَ��أَْس َج��َع��ْل��ُت
األَنَ��اِم ُدوَن َص��انَ��ِن��ي يَ��ِس��ي��ٌر ِع��نْ��ِدي ال��نَّ��اِس َج��ِم��ي��ِع ِم��ْن َوأَْك��ثَ��ُر
اْه��ِت��َم��ام ذَا تَ��َولَّ��ى ِل��َم��ا َف��َل��ْس��ُت َوِع��ْرِض��ي ِدي��ِن��ي ِل��ي َص��حَّ َم��ا إِذَا
اْغ��ِت��َم��ام؟ ذَا َف��ِف��ي��َم أَأُْدِرُك��ُه، أَْدِري َل��ْس��ُت َوال��َغ��ُد األَْم��س، تَ��َولَّ��ى

والحمد آمني، آمني، الذاكرين. الحامدين الشاكرين الصابرين من وإياك هللا جعلنا
تسليًما. وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا عىل هللا وصىل العاملني، رب هلل
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